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9MALArsTwO

I.1 Jeździec z psem, 1860

olej, 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz jest kopią dzieła francuskiego malarza Alfreda de Dreux (1810–1860)1. W li-
ście do matki Brandt przytacza opis: „[...] przedstawia konia gniadego w prawą 
stronę łbem obróconego na którem siedzi anglik w spodniach łosiowych buty 
palone kurta szara czapka popielata i krawat pąsowy; koło niego bieży mops 
łaciasty, fon[d] obrazu krzaki i las z którego wyjeżdża”2.

K.Z.-P.

1  Alfred de Dreux (1810–1860), francuski malarz portrecista 
i animalista.

2   List Brandta do matki z 27 lutego 1860, archiwum rodziny Daszew-
skich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1859–1863, mps, Paryż, k. 15.

 

I.2 Kafarek, 1860–1861

Kafarek z Mohorta 
olej, 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz Brandta nawiązuje do rapsodu rycerskiego Mohort Wincentego Pola wy-
danego po raz pierwszy w 1855 roku. Jego bohaterem jest autentyczna postać 
rycerza kresowego Szymona Mohorta żyjącego w XVIII wieku, który życie po-
święcił Bogu i Ojczyźnie. Kafarek był najstarszym trębaczem jego wojskowych 
zastępów i sławnym myśliwym.

W listach do matki pisanych z Paryża artysta obszernie relacjonował swoje 
plany artystyczne. Jedną z trzech kompozycji, nad którymi wtedy pracował, 
był: „[…] kafarek na koniu tyłem obróconym i w obraz idącym, oświecone to 
wszystko wschodzącym słońcem, w dali wojsko mohortowe”1. Trudno obecnie 
stwierdzić, czy opis dzieła odnosi się do szkicu, czy też do obrazu olejnego. 
W dalszych listach pisanych już na jesieni donosił: „[...] obecnie będę robił olejno 
Kafarka z Mochorta [sic] pół naturalnej wielkości, myślę go na wystawę krajową 
przesłać”2. Pod koniec października jeszcze raz wrócił do tematu: „[...] blejtram 
z portretem Kafarka na stepie także zabiorę, udał mi się kapitalnie, w Konarach 
go będę malował”3.

K.Z.-P.

1  List Brandta do matki z 31 lipca 1860, archiwum rodziny Daszewskich, 
odpisy listow Józefa Brandta z lat 1859–1863, Paryż, k. 18.

2  List Brandta do matki z 20 października 1860, ibidem, Paryż, k. 20.
3  List Brandta do matki z 30 lipca 1860, ibidem, Paryż, k. 20.

I.1
BIBLIOGrAFIA 
Zakrzewski 1947, s. 159 [jako Koń 
z Anglikiem (kopia)].

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 15 [list z 27.02.1860].

I.2
BIBLIOGrAFIA 
Zakrzewski 1947, s. 159. 

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Daszewskich, odpisy 
listów Józefa Brandta z lat 1849–1863, 
mps, Paryż, k. 18 [list z 31.07.1860], 
k. 20 [listy z 20.10.1860, 30.10.1860].  
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I.3 Lisowczycy, 1861

Powrót Lisowczyków; Powrót Lisowczyków z wyprawy 
olej, płótno, 79 × 100 
sygn. l.d.: J. Brandt | 1861 
miejsce przechowywania nieznane 

W tej kompozycji po raz pierwszy w twórczości Brandta pojawiają się postaci 
lisowczyków, formacji lekkiej jazdy polskiej, utworzonej w 1614 roku pod wodzą 
pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego. Lisowczycy szczególnie odznaczyli 
się w trakcie kampanii moskiewskiej w 1610 roku oraz w walkach z Turkami 
w latach 1620–16211. 

W tej wczesnej pracy, namalowanej pod wyraźnym wpływem twórczości 
akwarelowej Juliusza Kossaka, zwraca uwagę prawidłowy modelunek koni, na-
tomiast postaci ludzkie potraktowane są jeszcze szkicowo i schematycznie. 

K.Z.-P.

1  Więcej informacji o lisowczykach zob. Tadeusz M. Nowak, Jan Wim-
mer, Historia oręża polskiego 963–1795, Warszawa 1981; Henryk Wisner, 
Lisowczycy. Łupieżcy Europy, Warszawa 2013.

I.3
HIsTOrIA
w katalogu wystawy monograficznej 
w 1926 określony jako pierwsze dzieło 
olejne Brandta. Początkowo własność 
wuja artysty, Adama Bogumiła Helbi-
cha (1796–1881). w latach 20. XX wieku 
pozostawał w rękach rodziny. w 1976 
oferowany do zakupu do zbiorów MNw 
przez osobę prywatną ze szwecji.

wYsTAwY 
1891 radom, Towarzystwo Dobroczyn-
ności (s. 4, nr kat. 19)
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 73) 

BIBLIOGrAFIA
Buszard 1865, s. 179; Gaz. rad. 1891, 
s. 3; Przegl. Tyg. 1891, s. 470; rutkow-
ski 1926, s. 10; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; Urbański 1926, s. 7; Husar-
ski 1929, il. na s. 364; PsB, t. 2, 1936, 
s. 389; Palacz 1997, s. 81; Jaroszyński 
2004, s. 40.

ArCHIwALIA
Is PAN, Zb. Fotograficzne, neg. 
nr 153342. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 1582, rkps [karta dzieła 
i kol. fot. przeznaczone na komisję 
zakupów]; DDw, neg. nr 8751; ZIiF, 
nr inw. DI 39611 MNw, DI 105831 MNw.

I.3

I.4

I.4 Polowanie na upatrzonego, 1862

Asesor i rejent na polowaniu z chartami; Polowanie 
olej
sygn. l.d.: J Brandt, 1862. 
miejsce przechowywania nieznane

Kompozycja wpisuje się w serię dzieł inspirowanych utworami literackimi, z któ-
rych artysta chętnie czerpał w początkowej fazie twórczości. Obraz namalowany 
pod wpływem twórczości Juliusza Kossaka, nawiązuje do fragmentu poematu 
Adama Mickiewicza Pan Tadeusz: „W środku jechali obok Asesor z Rejentem, / 
A choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem, / Rozmawiali przyjaźnie, jak ludzie 
honoru / Idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu; / Nikt ze słów zawziętości 
ich poznać nie zdoła; / Pan Rejent wiódł Kusego, Asesor Sokoła”1.

Polowanie z chartami było niezwykle popularne wśród polskiej szlachty. 
Bronią myśliwego był pies, który miał za zadanie dogonić zwierzynę, schwytać 
ją i zabić. Chartów — najczęściej pary lub trójki nazywanej „smyczą” używano do 
polowania na zające, lisy, sarny. Charty tzw. przystrzemienne były tak wyszkolo-
ne, że chodziły luzem przy koniu, goniły na komendę i wracały na dźwięk rogu2. 

K.Z.-P.

1  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1980, ks. II: Zamek, s. 45. 
2   Jak w dawnej Polsce z chartami polowano [online], [dostęp: 

28.08.2017], <http://www.klubchartapolskiego.zkwp.pl/klub/
historia/13-tradycja>.

I.4
HIsTOrIA
Zakupiony 16 grudnia 1862 przez Komi-
tet TZsP w warszawie do rozlosowania 
wśród członków, 30 grudnia przeszedł 
na własność Apoliona [Apollona] 
stępnowskiego. 

wYsTAwY
1862 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1862, nr 295, s. 1669, nr 297, 
s. 1680; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Za-
krzewski 1947, s. 60, 159, 163; wiercińska 
1969, s. 32; Micke-Broniarek 2005, s. 13; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 23. 

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 1. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 28 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. 
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I.5 Powrót Tatarów po bitwie pod Tychinem, 1862

Pochód tatarski; Powrót spod Tychina; Powrót Tatarów spod Tychina; Tabor 
Tatarski
olej, płótno, 76,5 × 129,5
sygn. p.d. [półkoliście, czerwoną farbą]: J. Brandt | 1862 
własność prywatna

Już podczas prezentacji na wystawie w 1862 roku obraz był opatrzony autorskim 
tytułem Powrót Tatarów po bitwie pod Tychinem. Nie udało się odnaleźć literackiego 
lub kronikarskiego źródła inspiracji dla tej kompozycji, które wskazywałoby 
na konkretny fakt historyczny, również treść przedstawionej sceny nie zawiera 
takich konotacji. Być może tytułowy Tychin należy utożsamiać z położoną nad 
Dniestrem miejscowością Tehinia1, gdzie w połowie XVI wieku wzniesiono po-
tężną fortecę, niejednokrotnie obleganą podczas wojen między Polską, Turcją 
i Mołdawią. 

Ten młodzieńczy obraz Brandta, budzący jeszcze wiele zastrzeżeń pod 
względem artystycznym, otwiera nurt przedstawień ukazujących pochód woj-
ska po zwycięskiej wyprawie wojennej.

Być może tożsamy z dziełem Tatarzy z łupem (kat. IV.5). 
E.M.-B.

1  Nazwa ros. i ukr. Bendery, rum. Tighina; obecnie w granicach 
Mołdawii. Za zwrócenie uwagi na Tehinię dziękuję  
Irenie Olchowskiej-Schmidt.

I.5
HIsTOrIA
w styczniu 1862 pojawił się na wysta-
wie w TZsP w warszawie, w sierpniu 
kupiony na loterię wśród członków 
Towarzystwa, w grudniu wylosował go 
witold Horodyński. w styczniu 1922 wy-
stawiony na sprzedaż w Domu sztuki 
w warszawie. w 1991 należał do wło-
dzimierza Bernarda w radości. w lecie 
1991 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Unicum w warszawie. Pod 
koniec lat 90. w posiadaniu Lechosła-
wa Gawlikowskiego w Monachium. 

wYsTAwY 
1862 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1862, nr 30, s. 161, nr 184, 
s. 1042 [jako Tokary]; sprawozd. TZsP 
1874, s. 66; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; Piątkowski 1911, s. 82; 
Biul. Domu sztuki 1922, nr 3, s. 15, 
poz. 22 [wym. 78 × 122]; Zakrzewski 
1947, s. 45, 159, 167 [obraz umieszczo-
ny dwukrotnie w spisie prac Brandta 
jako Tabor tatarski oraz Powrót Tata
rów z bitwy pod Tychinem, w obu przy-
padkach błędnie datowany]; Porębski 
1961, s. 205; Derwojed 1969, s. 12, 13; 
wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 1976, 
s. 38; sowińska 1976, s 11; Kat. Unicum 
7.06.1991, nr kat. i il. 13; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 8, 17, il. na s. 16; 
Palacz 1997, s. 75; Malinowski 2003, 
s. 181; stępień 2003, s. 70; 111 dzieł, 
2004, s. 41; Micke-Broniarek 2005, 
s. 13, 20; Okoń 2006, s. 113; Bernat 
2007, s. 25, 92; Dziadek 2007, s. 199; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 141, 142; 
Masłowska 2013, s. 30. 

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39583 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.6 Czarniecki na Tarancie, 1862

Hetman Czarniecki; stefan Czarniecki na Dżanecie; stefan Czarniecki 
na dżanecie Cywa; wjazd do bramy zamkowej (Kanclerz Zamoyski pod 
Byczyną)
olej, płótno, 102,7 × 82 
sygn. u dołu pośrodku: J. Brandt | 1862
własność prywatna

W bogatej ikonografii Stefana Czarnieckiego to jeden z nielicznych wizerunków 
regimentarza i wojewody ruskiego w stroju reprezentacyjnym, pozbawionym 
oznak władzy wojskowej lub elementów uzbrojenia ochronnego przypominają-
cych o jego rycerskim powołaniu. Scena nawiązuje do tradycyjnego typu przed-
stawień uroczystego wjazdu wodza lub władcy w mury miasta bądź twierdzy.

Ten wczesny obraz ujawnia już zamiłowanie Brandta do rzetelnego badania 
źródeł historycznych. Zdradza to charakterystyka postaci tytułowego bohatera — 
jego smukła sylwetka, pociągła twarz o wąskim nosie, wydłużony kształt brody są 
wyraźnie wzorowane na wcześniejszych portretach graficznych1. W wizerunku 
wierzchowca, którego dosiada Czarniecki, artysta podkreślił typowe cechy ko-
nia krwi arabskiej, niedostateczne jednak opanowanie środków warsztatowych 
dało efekt nieco karykaturalny. Według przekazów z epoki Tarant był ulubionym 
koniem wojewody, a jego imię pochodziło od rodzaju umaszczenia. 

E.M.-B.

1  Zob. Portrety Stefana Czarnieckiego autorstwa m.in. Cornelisa Mey-
ssensa (1670), Adriaena Milaerta (ok. poł. XVII w.), Jeana-Baptiste’a 
Adolphe’a Lafosse’a i Charles’a Claude’a Bacheliera (1856).

I.6
HIsTOrIA
w sierpniu 1862 zaprezentowany 
w TZsP. w czasie II wojny światowej 
w zbiorach władysława Śmiechow-
skiego w warszawie. 

wYsTAwY 
1862 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1862, nr 179, s. 1006; 
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Porębski 1961, s. 205; 
Derwojed 1969, s. 13; wiercińska 
1969, s. 32; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 8, il. na s. 8; Malinowski 2003, 
s. 181; Micke-Broniarek 2005, s. 13; 
Okoń 2006, s. 113; Bernat 2007, s. 25, 
92; Kat. Desa Unicum 4.12.2008, 
nr kat. i il. 49.

ArCHIwALIA
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[notatki, rkps; ekspertyza z 9.10.1941, 
mps]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 80413/1 
MNw, DI 80413/2 MNw [ekspertyza 
Jerzego sienkiewicza z 1941 i fot. ob-
razu, jako Wjazd do bramy zamkowej 
(Kanclerz Zamoyski pod Byczyną)]. 

I.5

I.6
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I.5 Powrót Tatarów po bitwie pod Tychinem, 1862

Pochód tatarski; Powrót spod Tychina; Powrót Tatarów spod Tychina; Tabor 
Tatarski
olej, płótno, 76,5 × 129,5
sygn. p.d. [półkoliście, czerwoną farbą]: J. Brandt | 1862 
własność prywatna

Już podczas prezentacji na wystawie w 1862 roku obraz był opatrzony autorskim 
tytułem Powrót Tatarów po bitwie pod Tychinem. Nie udało się odnaleźć literackiego 
lub kronikarskiego źródła inspiracji dla tej kompozycji, które wskazywałoby 
na konkretny fakt historyczny, również treść przedstawionej sceny nie zawiera 
takich konotacji. Być może tytułowy Tychin należy utożsamiać z położoną nad 
Dniestrem miejscowością Tehinia1, gdzie w połowie XVI wieku wzniesiono po-
tężną fortecę, niejednokrotnie obleganą podczas wojen między Polską, Turcją 
i Mołdawią. 

Ten młodzieńczy obraz Brandta, budzący jeszcze wiele zastrzeżeń pod 
względem artystycznym, otwiera nurt przedstawień ukazujących pochód woj-
ska po zwycięskiej wyprawie wojennej.

Być może tożsamy z dziełem Tatarzy z łupem (kat. IV.5). 
E.M.-B.

1  Nazwa ros. i ukr. Bendery, rum. Tighina; obecnie w granicach 
Mołdawii. Za zwrócenie uwagi na Tehinię dziękuję  
Irenie Olchowskiej-Schmidt.

I.5
HIsTOrIA
w styczniu 1862 pojawił się na wysta-
wie w TZsP w warszawie, w sierpniu 
kupiony na loterię wśród członków 
Towarzystwa, w grudniu wylosował go 
witold Horodyński. w styczniu 1922 wy-
stawiony na sprzedaż w Domu sztuki 
w warszawie. w 1991 należał do wło-
dzimierza Bernarda w radości. w lecie 
1991 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Unicum w warszawie. Pod 
koniec lat 90. w posiadaniu Lechosła-
wa Gawlikowskiego w Monachium. 

wYsTAwY 
1862 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1862, nr 30, s. 161, nr 184, 
s. 1042 [jako Tokary]; sprawozd. TZsP 
1874, s. 66; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; Piątkowski 1911, s. 82; 
Biul. Domu sztuki 1922, nr 3, s. 15, 
poz. 22 [wym. 78 × 122]; Zakrzewski 
1947, s. 45, 159, 167 [obraz umieszczo-
ny dwukrotnie w spisie prac Brandta 
jako Tabor tatarski oraz Powrót Tata
rów z bitwy pod Tychinem, w obu przy-
padkach błędnie datowany]; Porębski 
1961, s. 205; Derwojed 1969, s. 12, 13; 
wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 1976, 
s. 38; sowińska 1976, s 11; Kat. Unicum 
7.06.1991, nr kat. i il. 13; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 8, 17, il. na s. 16; 
Palacz 1997, s. 75; Malinowski 2003, 
s. 181; stępień 2003, s. 70; 111 dzieł, 
2004, s. 41; Micke-Broniarek 2005, 
s. 13, 20; Okoń 2006, s. 113; Bernat 
2007, s. 25, 92; Dziadek 2007, s. 199; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 141, 142; 
Masłowska 2013, s. 30. 

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39583 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 
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I.6
HIsTOrIA
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1862 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1862, nr 179, s. 1006; 
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Porębski 1961, s. 205; 
Derwojed 1969, s. 13; wiercińska 
1969, s. 32; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 8, il. na s. 8; Malinowski 2003, 
s. 181; Micke-Broniarek 2005, s. 13; 
Okoń 2006, s. 113; Bernat 2007, s. 25, 
92; Kat. Desa Unicum 4.12.2008, 
nr kat. i il. 49.

ArCHIwALIA
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[notatki, rkps; ekspertyza z 9.10.1941, 
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I.7  Wychowanie księcia Iwoni Wiśniowieckiego, 1863

Die Erziehung des jungen Prinzen wiśniowiecki, dessen Aeltern im 
Türkenfriege ungekommen, durch die polnischen Kosaken der Ukraine; 
Książę wiśniowiecki; Luli niemowlęciu Iwoni; O księciu wiszniowieckim 
olej 
sygn. p.d.: Józef Brand[t]
miejsce przechowywania nieznane 

Inspiracją do powstania tej kompozycji, uważanej za pierwsze większych rozmia-
rów dzieło artysty, był wiersz Luli niemowlęciu Iwoni1 Józefa Bohdana Zaleskiego: 
„Na kulbace dziś — kołyska; / Dworzec — dymna w stepie chata; / W głowy — 
burka oj! kosmata: / I ot stare kozaczyska / Niańczym jemu — i brodacze / Do 
snu piejem, aż step płacze”. Opowiada on o losach małego chłopca osieroconego 
przez rodziców. Ojcem niemowlęcia był Jan Srogi, hospodar mołdawski w la-
tach 1572–1574, znany pod imieniem Iwonia. Pomimo krótkich rządów cieszył 
się estymą wśród podległych mu Kozaków, którzy zajęli się wychowaniem jego 
syna uratowanego z zawieruchy wojennej. Obraz ukazuje moment odpoczynku 
taboru wojska w stepie, podczas którego żołnierze zgromadzeni przy ognisku 
zabawiają niemowlę. Artysta przedstawił ten sam motyw w technice akwarelowej 
(kat. II.60).

Pierwotny tytuł obrazu Wychowanie księcia Iwoni Wiśniowieckiego znany jest 
z listu artysty do matki napisanego zapewne pod  koniec lutego 1863 roku. Trud-
no obecnie ustalić przyczynę połączenia przez Brandta postaci hospodara moł-
dawskiego Iwoni z rodziną Wiśniowieckich.   

K.Z.-P.

1   Poezye Bohdana Zaleskiego wydane przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 
1841, s. 34. 

I.7
HIsTOrIA
Namalowany w Monachium, na po-
czątku 1864 wystawiony w Kunstverei-
nie. Obraz „wywołał wielką sensację 
w świecie malarskim”* i według 
recenzenta „Gazety warszawskiej” 
nabył go „za dość wysoką cenę” kupiec 
z Monachium lub, jak donosiła póź-
niejsza prasa, nieznany Anglik. wbrew 
zapowiedziom prasowym prawdopo-
dobnie nie był prezentowany polskiej 
publiczności, opis sporządzono na pod-
stawie fotografii, być może wystawionej 
w TZsP w warszawie w 1864.

*  Zakrzewski 1947, s. 152.

wYsTAwY 
1864, Monachium, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
Gaz. warsz. 1864, s. 2; Morgenblatt 
1864, s. 226; Jenike 1868, s. 81; wę-
drowiec 1899, s. 985; Piątkowski 1915, 
s. 393; synoradzki 1915, s. 2; PsB, t. 2, 
1936, s. 389; Zakrzewski 1947, s. 83, 84, 
152, 159; Derwojed 1969, s. 15; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 21; Jaroszyński 
2004, s. 40.  

ArCHIwALIA
Archiwum Janusza Derwojeda [fot. 
cz.-b.]. Archiwum rodziny Daszew-
skich, odpisy listów Józefa Brandta 
z lat 1849–1863, mps, Monachium, k. 3 
[list z końca lutego 1863]. Archiwum 
rodziny Pruszaków, zbiory Macieja 
stachury, Spis obrazów Józefa Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, poz. 3 
[dat. 1864].  

I.7
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I.7
HIsTOrIA
Namalowany w Monachium, na po-
czątku 1864 wystawiony w Kunstverei-
nie. Obraz „wywołał wielką sensację 
w świecie malarskim”* i według 
recenzenta „Gazety warszawskiej” 
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stawie fotografii, być może wystawionej 
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wYsTAwY 
1864, Monachium, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
Gaz. warsz. 1864, s. 2; Morgenblatt 
1864, s. 226; Jenike 1868, s. 81; wę-
drowiec 1899, s. 985; Piątkowski 1915, 
s. 393; synoradzki 1915, s. 2; PsB, t. 2, 
1936, s. 389; Zakrzewski 1947, s. 83, 84, 
152, 159; Derwojed 1969, s. 15; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 21; Jaroszyński 
2004, s. 40.  

ArCHIwALIA
Archiwum Janusza Derwojeda [fot. 
cz.-b.]. Archiwum rodziny Daszew-
skich, odpisy listów Józefa Brandta 
z lat 1849–1863, mps, Monachium, k. 3 
[list z końca lutego 1863]. Archiwum 
rodziny Pruszaków, zbiory Macieja 
stachury, Spis obrazów Józefa Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, poz. 3 
[dat. 1864].  

I.7
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I.8 Pochód lisowczyków, 1863

Lisowczki [sic] polnische Truppen aus alten Zeiten; Lisowczycy; Lisowczycy 
powracający z wyprawy; Lisowczyki 
olej, płótno, 44,5 × 69
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

Temat lisowczyków powraca kilkakrotnie w najwcześniejszym okresie twórczości 
artysty, zapewne pod wpływem lektury Pamiętników ich kapelana, księdza Woj-
ciecha Dembołęckiego1. Obraz Brandta, który recenzent „Czasu” stawiał wyżej 
od relacji Dembołęckiego pod względem „trafności wyobrażenia” lisowczyków, 
przedstawia zapewne ich powrót z jednej z licznych kampanii wojennych. Wska-
zuje na to obecność wozów taborowych, których w warunkach bojowych lisow-
czycy byli pozbawieni2. Poruszali się komunikiem, na wzór zagonów tatarskich, 
dzięki czemu mogli błyskawicznie przemieszczać się na terytorium wroga i za-
skakiwać go nagłym atakiem (funkcję wozów taborowych pełniły juczne konie). 
Nietypowe jest także przedstawienie towarzyszących im psów, co przywołuje 
skojarzenia ze sceną wyjazdu na polowanie. 

Obraz malowany w okresie studiów artysty u Franza Adama, został wysoko 
oceniony przez monachijską i krakowską krytykę po wystawach w 1864 roku. 
Godne podkreślenia są zarówno jego walory artystyczne świadczące o opano-
waniu malarskiego warsztatu, jak i sugestywny nastrój oddający nieco melan-
cholijną poezję awanturniczego życia lisowczyków, na które składały się walne 
bitwy i drobne potyczki, wyprawy zwiadowcze, ustawiczne przemarsze, czaty 
i zasadzki. 

E.M.-B.

1  Wojciech Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisow-
czykami zwano, Poznań 1623 (1. wyd.). Brandt zapewne korzystał 
z wydania pt. Pamiętniki o lissowczykach czyli przewagi elearów polskich 
(r. 1619–1623), Kraków 1859. 

2  W XIX-wiecznej literaturze przedmiotu panowało przekonanie, że 
lisowczycy w ogóle nie używali taborów. Do jego ugruntowania 
przyczyniła się zapewne treść przemowy Aleksandra Lisowskiego do 
formowanego wojska, cytowana m.in. przez Juliana Ursyna Niemce-
wicza: „Orężem waszym będzie szabla i rusznica, łuk z sajdakiem, ro-
hatyna, koń lekki i wytrwały; ani wozów, ani taborów, ani ciurów nie 
ścierpię; wszystko nosić będziecie z sobą”; Julian Ursyn Niemcewicz, 
Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, 
itd., t. 3, Kraków 1860, s. 69. Pogląd ten, podobnie jak przekaz o nie-
pobieraniu przez lisowczyków żołdu i utrzymywaniu się wyłącznie 
z grabieży, w świetle współczesnych badań został zakwestionowany 
(zob. m.in. Henryk Wisner, Lisowczycy, Warszawa 2004). 

I.8
HIsTOrIA
w marcu 1864 prezentowany 
w Kunstvereinie w Monachium. w tym 
samym roku po wystawie kupiony 
przez TPsP w Krakowie (za 200 złr.) 
z przeznaczeniem na loterię wśród 
członków; wylosował go seweryn Po-
piel, adwokat z sanoka. wówczas dzie-
ło zostało także wybrane na premium 
dla członków TPsP za rok 1865, jego 
reprodukcję w technice stalorytu wy-
konał Hermann Droehmer w Berlinie. 
w czerwcu 2000 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wYsTAwY
1864 Monachium, Kunstverein
1864 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 129) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TPsP 1863/1864, s. 4, 9; 
Czas 1864, s. 1; Gaz. warsz. 1864, s. 1, 
2; Morgenblatt 1864a, s. 289; spra-
wozd. TPsP 1864/1865, s. 14; Czas 
1865, s. 1; Czernicki 1865, s. 12; Lubow-
ski 1865, s. 160; Motty 1865, s. 3; Czas 
1866, s. 2; Gaz. Pol. 1866, nr 160, s. 1; 
Gaz. warsz. 1866, s. 1; Jaworski 1866, 
s. 136; Jenike 1868, s. 81; Chłędowski 
1873, s. 133; Giller 1875, s. 2; J. wojcie-
chowski 1876, s. 413; Mycielski 1897, 
s. 709; swieykowski 1905, s. C, XIII, 
16, 277; Album malarstwa polskiego 
1911–1913, s. nlb.; Piątkowski 1911, s. 82; 
Praca 1911, s. 296; schröder 1911, s. 35; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 10; 
synoradzki 1915, s. 2; Kleczyński 1926, 
s. 4; Husarski 1929, s. 373; Kopera 
1929, s. 334; PsB, t. 2, 1936, s. 389; 
Zakrzewski 1947, s. 61, 160; Husarski 
1949, s. 9; skierski 1953, s. 125 [dat. 
1864]; Dobrowolski 1960, s. 67 [dat. 
1864]; Porębski 1961, s. 205; Apano-
wicz 1968, s. 259, 260; Derwojed 1969, 
s. 17; Dobrowolski 1976, s. 79; sowiń-
ska 1976, s. 15; Apanowicz 1985, s. nlb. 
5; Daszewski 1985, s. 47; ryszkiewicz 
1989, s. 50; Kwiatkowski 1991, s. 49 
[dat. 1864]; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 21; Palacz 1997, s. 75, 76; Posiadała 
1998, s. 5; Kat. Agra-Art 4.06.2000, 
nr kat. i il. 9; Kat. zbiorów MOT 2003, 
s. 46; Micke-Broniarek 2005, s. 20, 21, 
il. na s. 18–19; Bernat 2007, s. 37, 38, 
92; Olchowska-schmidt 2007, s. 142; 
Kroplewska-Gajewska 2009, s. 176; 
Bartoszek 2015, s. 26; Jedlińska 2015, 
s. 46 [błędna informacja o udziale 
w Exposition Universelle w 1878]; 
Marczak 2016, s. 130, il.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 5. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 23 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. Wozak , 1863, kat.II.62

Kozak na wozie, 1863, kat. II.63

Lisowczyk tyłem, 1863, kat. II.64

I.8
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I.8 Pochód lisowczyków, 1863

Lisowczki [sic] polnische Truppen aus alten Zeiten; Lisowczycy; Lisowczycy 
powracający z wyprawy; Lisowczyki 
olej, płótno, 44,5 × 69
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

Temat lisowczyków powraca kilkakrotnie w najwcześniejszym okresie twórczości 
artysty, zapewne pod wpływem lektury Pamiętników ich kapelana, księdza Woj-
ciecha Dembołęckiego1. Obraz Brandta, który recenzent „Czasu” stawiał wyżej 
od relacji Dembołęckiego pod względem „trafności wyobrażenia” lisowczyków, 
przedstawia zapewne ich powrót z jednej z licznych kampanii wojennych. Wska-
zuje na to obecność wozów taborowych, których w warunkach bojowych lisow-
czycy byli pozbawieni2. Poruszali się komunikiem, na wzór zagonów tatarskich, 
dzięki czemu mogli błyskawicznie przemieszczać się na terytorium wroga i za-
skakiwać go nagłym atakiem (funkcję wozów taborowych pełniły juczne konie). 
Nietypowe jest także przedstawienie towarzyszących im psów, co przywołuje 
skojarzenia ze sceną wyjazdu na polowanie. 

Obraz malowany w okresie studiów artysty u Franza Adama, został wysoko 
oceniony przez monachijską i krakowską krytykę po wystawach w 1864 roku. 
Godne podkreślenia są zarówno jego walory artystyczne świadczące o opano-
waniu malarskiego warsztatu, jak i sugestywny nastrój oddający nieco melan-
cholijną poezję awanturniczego życia lisowczyków, na które składały się walne 
bitwy i drobne potyczki, wyprawy zwiadowcze, ustawiczne przemarsze, czaty 
i zasadzki. 

E.M.-B.

1  Wojciech Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisow-
czykami zwano, Poznań 1623 (1. wyd.). Brandt zapewne korzystał 
z wydania pt. Pamiętniki o lissowczykach czyli przewagi elearów polskich 
(r. 1619–1623), Kraków 1859. 

2  W XIX-wiecznej literaturze przedmiotu panowało przekonanie, że 
lisowczycy w ogóle nie używali taborów. Do jego ugruntowania 
przyczyniła się zapewne treść przemowy Aleksandra Lisowskiego do 
formowanego wojska, cytowana m.in. przez Juliana Ursyna Niemce-
wicza: „Orężem waszym będzie szabla i rusznica, łuk z sajdakiem, ro-
hatyna, koń lekki i wytrwały; ani wozów, ani taborów, ani ciurów nie 
ścierpię; wszystko nosić będziecie z sobą”; Julian Ursyn Niemcewicz, 
Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, 
itd., t. 3, Kraków 1860, s. 69. Pogląd ten, podobnie jak przekaz o nie-
pobieraniu przez lisowczyków żołdu i utrzymywaniu się wyłącznie 
z grabieży, w świetle współczesnych badań został zakwestionowany 
(zob. m.in. Henryk Wisner, Lisowczycy, Warszawa 2004). 

I.8
HIsTOrIA
w marcu 1864 prezentowany 
w Kunstvereinie w Monachium. w tym 
samym roku po wystawie kupiony 
przez TPsP w Krakowie (za 200 złr.) 
z przeznaczeniem na loterię wśród 
członków; wylosował go seweryn Po-
piel, adwokat z sanoka. wówczas dzie-
ło zostało także wybrane na premium 
dla członków TPsP za rok 1865, jego 
reprodukcję w technice stalorytu wy-
konał Hermann Droehmer w Berlinie. 
w czerwcu 2000 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wYsTAwY
1864 Monachium, Kunstverein
1864 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 129) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TPsP 1863/1864, s. 4, 9; 
Czas 1864, s. 1; Gaz. warsz. 1864, s. 1, 
2; Morgenblatt 1864a, s. 289; spra-
wozd. TPsP 1864/1865, s. 14; Czas 
1865, s. 1; Czernicki 1865, s. 12; Lubow-
ski 1865, s. 160; Motty 1865, s. 3; Czas 
1866, s. 2; Gaz. Pol. 1866, nr 160, s. 1; 
Gaz. warsz. 1866, s. 1; Jaworski 1866, 
s. 136; Jenike 1868, s. 81; Chłędowski 
1873, s. 133; Giller 1875, s. 2; J. wojcie-
chowski 1876, s. 413; Mycielski 1897, 
s. 709; swieykowski 1905, s. C, XIII, 
16, 277; Album malarstwa polskiego 
1911–1913, s. nlb.; Piątkowski 1911, s. 82; 
Praca 1911, s. 296; schröder 1911, s. 35; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 10; 
synoradzki 1915, s. 2; Kleczyński 1926, 
s. 4; Husarski 1929, s. 373; Kopera 
1929, s. 334; PsB, t. 2, 1936, s. 389; 
Zakrzewski 1947, s. 61, 160; Husarski 
1949, s. 9; skierski 1953, s. 125 [dat. 
1864]; Dobrowolski 1960, s. 67 [dat. 
1864]; Porębski 1961, s. 205; Apano-
wicz 1968, s. 259, 260; Derwojed 1969, 
s. 17; Dobrowolski 1976, s. 79; sowiń-
ska 1976, s. 15; Apanowicz 1985, s. nlb. 
5; Daszewski 1985, s. 47; ryszkiewicz 
1989, s. 50; Kwiatkowski 1991, s. 49 
[dat. 1864]; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 21; Palacz 1997, s. 75, 76; Posiadała 
1998, s. 5; Kat. Agra-Art 4.06.2000, 
nr kat. i il. 9; Kat. zbiorów MOT 2003, 
s. 46; Micke-Broniarek 2005, s. 20, 21, 
il. na s. 18–19; Bernat 2007, s. 37, 38, 
92; Olchowska-schmidt 2007, s. 142; 
Kroplewska-Gajewska 2009, s. 176; 
Bartoszek 2015, s. 26; Jedlińska 2015, 
s. 46 [błędna informacja o udziale 
w Exposition Universelle w 1878]; 
Marczak 2016, s. 130, il.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 5. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 23 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. Wozak , 1863, kat.II.62

Kozak na wozie, 1863, kat. II.63

Lisowczyk tyłem, 1863, kat. II.64

I.8
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I.9 Studia postaci do obrazu Ucieczka Tatarów, 1863

szkice Kozaków
olej, płótno, 61,5 × 48,5
sygn. l.d.: J.B.  
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 1925 MNw (d. 127869)
Kupiony w czerwcu 1945 od r. Grąbczewskiej.

I.10 Ucieczka Tatarów, 1864 

Atak Kozaków; Attack of Cossacks; Flucht Tataren nach der schlacht bei 
Martinow im 17. Jahrhundert; Pogrom czambułu Tatarskiego; Ucieczka 
Tatarów po bitwie pod Martynowem w XVII w.; Ucieczka Tatarów przed 
wojskami pancernych 
olej, płótno
sygn.: [niewyraźny ślad przy środku dolnej krawędzi] 
miejsce przechowywania nieznane

Ostateczną wersję Ucieczki Tatarów poprzedził pobieżny szkic rysunkowy postaci 
centralnej oraz cztery starannie opracowane studia jeźdźców umieszczone na 
jednym płótnie. To jedyny w twórczości Brandta przykład obrazu olejnego przed-
stawiającego odrębne, niepowiązane ze sobą studia pojedynczych fragmentów 
kompozycji. Przez wiele dziesięcioleci płótno było określane tytułem Szkice Koza-
ków, który okazał się błędny w świetle przeprowadzonych ostatnio badań. Jego we-
ryfikację umożliwia powiązanie tych studiów z wizerunkami konkretnych postaci 
przedstawionymi na obrazie Ucieczka Tatarów. Ukazani przez Brandta żołnierze 
dosiadają koni, uzbrojeni są jedynie w łuki (ruch wzniesionej ręki jednego z nich 
może sugerować rzut arkanem), w ich stroju zwracają uwagę charakterystyczne 
kaftany z baranich skór oraz czapki z futrzanym otokiem — wszystkie te cechy 
wskazują, że mamy tu do czynienia z wojskiem tatarskim, a nie kozackim1. 

Koncepcja i kompozycja obrazu Ucieczka Tatarów zdradza wpływ malarstwa 
batalistycznego Theodora Horschelta, który również udzielał Brandtowi rad 
i wskazówek w okresie jego nauki pod kierunkiem Franza Adama. 

E.M.-B.

1  Opis wyglądu i uzbrojenia Tatarów zob. Eryka Lassoty i Wilhelma 
Beauplana opisy Ukrainy, wstęp, komentarz i red. Zbigniew Wójcik, 
Warszawa 1972, s. 127–129. Kozacy, inaczej niż Tatarzy, na ogół walczyli 
pieszo (tylko dowódcy dysponowali końmi), różnili się także od nich 
ubiorem i uzbrojeniem.

I.9
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (nr kat. 9)
1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs)
1995 Będomin, Muzeum Hymnu 
Narodowego 
1996–1997 warszawa, Muzeum Literatu-
ry im. Adama Mickiewicza 
1999 MNw
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 185, il. na s. 147)

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 32; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 9.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Kozaczyzna”, sygn. MJM-
-XII-601, nr 6/121, mps, s. 8 [spis ekspo-
natów na wystawie]. 

I.10
HIsTOrIA
Namalowany na początku 1864. 
w pierwszych dniach czerwca artysta 
zamierzał wysłać go do warsza-
wy, prawdopodobnie na wystawę 
w TZsP. Jednak jeszcze w tym samym 
roku obraz został sprzedany w Mona-
chium (zapewne jesienią, po wysta-
wieniu w Kunstvereinie) i wywieziony 
do Anglii. w 1951 własność Antoniego 
Maryanowskiego w Londynie.

wYsTAwY
1864 Monachium, Kunstverein
1951 Nowy Jork, The Kosciuszko Foun-
dation (s. 5, nr kat. i il. 3) 

BIBLIOGrAFIA
Morgenblatt 1864c, s. 1065; wędrowiec 
1899, s. 985; Piątkowski 1915, s. 393; 
synoradzki 1915, s. 2; Zakrzewski 1947, 
s. 160; Melbechowska-Luty 1960, s. 316; 
Apanowicz 1968, s. 264; Daszewski 
1985, s. 47; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 21. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 7. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 25 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty].Jeździec tatarski, 1863, kat. I.68

I.9

I.10
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wskazują, że mamy tu do czynienia z wojskiem tatarskim, a nie kozackim1. 
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batalistycznego Theodora Horschelta, który również udzielał Brandtowi rad 
i wskazówek w okresie jego nauki pod kierunkiem Franza Adama. 
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1  Opis wyglądu i uzbrojenia Tatarów zob. Eryka Lassoty i Wilhelma 
Beauplana opisy Ukrainy, wstęp, komentarz i red. Zbigniew Wójcik, 
Warszawa 1972, s. 127–129. Kozacy, inaczej niż Tatarzy, na ogół walczyli 
pieszo (tylko dowódcy dysponowali końmi), różnili się także od nich 
ubiorem i uzbrojeniem.

I.9
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie —  
Zamek (nr kat. 9)
1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs)
1995 Będomin, Muzeum Hymnu 
Narodowego 
1996–1997 warszawa, Muzeum Literatu-
ry im. Adama Mickiewicza 
1999 MNw
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 185, il. na s. 147)

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 32; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 9.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Kozaczyzna”, sygn. MJM-
-XII-601, nr 6/121, mps, s. 8 [spis ekspo-
natów na wystawie]. 

I.10
HIsTOrIA
Namalowany na początku 1864. 
w pierwszych dniach czerwca artysta 
zamierzał wysłać go do warsza-
wy, prawdopodobnie na wystawę 
w TZsP. Jednak jeszcze w tym samym 
roku obraz został sprzedany w Mona-
chium (zapewne jesienią, po wysta-
wieniu w Kunstvereinie) i wywieziony 
do Anglii. w 1951 własność Antoniego 
Maryanowskiego w Londynie.

wYsTAwY
1864 Monachium, Kunstverein
1951 Nowy Jork, The Kosciuszko Foun-
dation (s. 5, nr kat. i il. 3) 

BIBLIOGrAFIA
Morgenblatt 1864c, s. 1065; wędrowiec 
1899, s. 985; Piątkowski 1915, s. 393; 
synoradzki 1915, s. 2; Zakrzewski 1947, 
s. 160; Melbechowska-Luty 1960, s. 316; 
Apanowicz 1968, s. 264; Daszewski 
1985, s. 47; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 21. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 7. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 25 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty].Jeździec tatarski, 1863, kat. I.68
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I.11
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 11)
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 59, nr kat. i il. 213)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 4)
1998–1999 radom, MJM 
2000 suwałki, MO (il. na s. nlb. 1)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 184, il. na s. 97)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Gal. Mal. Pol. MJM 1979, s. nlb., 
nr kat. 11; Bühler 1993, s. 115; Olchow-
ska-schmidt 1996, il. na s. 15; Bühler 
1998, s. 111; renata Metzger, Pejzaż 
Orońska Józefa Brandta [online], 
wyborcza.pl (radom), 20.08.2002 
[dostęp: 12.11.2017], <http:// 
radom.wyborcza.pl/radom/ 
1,48201,878925.html>.

ArCHIwALIA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów na 
wystawie].

I.11 Orońsko — pejzaż z żurawiem, ok. 1863–1864

olej, płótno, 31 × 38
sygn. p.d.: J.B. | Orońsk.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM sp.m. 96 
(d. 914)
Kupiony w grudniu 1959 od radomskiego malarza stanisława 
Zajączkowskiego (1888–1971).

W dotychczasowych publikacjach obraz był zazwyczaj datowany na ok. 1877, 
zapewne z uwagi na widniejący w sygnaturze zapis Orońsk. W tym właśnie roku 
Brandt stał się gospodarzem i współwłaścicielem Orońska po ślubie z Heleną 
Pruszak, do której należał ten majątek. Jednak artysta od dawna był zaprzyjaź-
niony z rodziną Christianich oraz Pruszaków, bywał często gościem w Oroń-
sku jeszcze w latach poprzedzających jego wyjazd na studia do Monachium 
w 1863 roku, pojawiał się tam także później, w czasie letnich pobytów w kraju1. 
Za przesunięciem datowania na wczesny okres twórczości Brandta przemawia 
analiza środków warsztatowych oraz fotografii obrazu wykonanej w podczer-
wieni. Pejzaż jest malowany w sposób niezwykle oszczędny, cienką warstwą 
farby pozbawioną efektów fakturalnych, co odpowiada charakterystyce mło-
dzieńczych prac artysty, podobnie jak wąska, uproszczona skala barw. Ponadto 
reflektografia w podczerwieni ujawnia ukryty pod warstwą malarską precyzyjny 
rysunek poszczególnych elementów kompozycji, co nie ma analogii w żadnym 
z późniejszych pejzaży Brandta. Te zazwyczaj niewielkiego formatu prace były 
malowane spontanicznie, bezpośrednio farbami na zagruntowanym płótnie. 

E.M.-B.

1  Więcej na ten temat zob. Józef Brandt. Kalendarium życia i twórczości  
w tomie 1. niniejszego katalogu.

reflektografia obrazu w podczerwieni, fot. Anna Lewandowska
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I.11
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 11)
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie 
(s. 59, nr kat. i il. 213)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 4)
1998–1999 radom, MJM 
2000 suwałki, MO (il. na s. nlb. 1)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 184, il. na s. 97)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Gal. Mal. Pol. MJM 1979, s. nlb., 
nr kat. 11; Bühler 1993, s. 115; Olchow-
ska-schmidt 1996, il. na s. 15; Bühler 
1998, s. 111; renata Metzger, Pejzaż 
Orońska Józefa Brandta [online], 
wyborcza.pl (radom), 20.08.2002 
[dostęp: 12.11.2017], <http:// 
radom.wyborcza.pl/radom/ 
1,48201,878925.html>.

ArCHIwALIA
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów na 
wystawie].

I.11 Orońsko — pejzaż z żurawiem, ok. 1863–1864
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I.12
HIsTOrIA
w maju 1864 wystawiony w Kunstve-
reinie w Monachium. Jesienią tego 
roku podczas wystawy w TZsP kupił 
go Józef Chrystian rentel (1826–1915), 
właściciel Fabryki Powozów w war-
szawie. Następnie (nie później niż 
w 1887) przeszedł na własność rodziny 
jego żony, Emilii Krystyny z Temlerów 
(1833–1917). w 1890 prezentowany 
w warszawie na wystawie kolekcji 
Ludwika Temlera. Zapewne brata 
Emilii rentel, Karola Ludwika Temlera 
(1823–1906), znanego warszawskiego 
kolekcjonera dzieł sztuki, współwła-
ściciela garbarni Temler i szwede przy 
ul. Okopowej. 

wYsTAwY
1864 Monachium, Kunstverein
1864 warszawa, TZsP
1879 warszawa, Pałac Brühla 
1887 warszawa, TZsP
1890 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA 
Kur. warsz. 1864, nr 255, s. 1456; Gaz. 
Pol. 1864, nr 287, s. 2; Morgenblatt 
1864, s. 473; Buszard 1865, s. 179; Czas 
1866, s. 2; Jenike 1868, s. 81; Lesser 
1868, s. 270; sprawozd. TZsP 1874, 
s. 66; J. wojciechowski 1876, s. 414; 
Bluszcz 1879, s. 175; Kur. Codz. 1879, 
s. 1; Pług 1879, s. 295; struve 1879, 
s. 404; Matuszewski 1885, s. 106; 
Bies. Lit. 1887, s. 67; Bluszcz 1887, nr 5, 
s. 40; Gerson 1887, s. 113; Gomulicki 
1887, s. 92; Kur. Codz. 1887, s. 2; Ma-
leszewski 1887, s. 67; Mazanowski 
1887, s. 336, 337, 338; słowo 1887, s. 3; 
struve 1887, s. 70; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Jankowski 
1890, s. 413; sprawozd. TZsP 1890, 
s. 19; witkiewicz 1891, s. 414; wędro-
wiec 1899, s. 985; Piątkowski 1905, 
s. 758; schröder 1911, s. 36; Piątkowski 
1915, s. 393; synoradzki 1915, s. 2; PsB, 
t. 2, 1936, s. 389; Zakrzewski 1947, 
s. 62, 145, 160; Derwojed 1969, s. 17; 
wiercińska 1969, s. 32; sowińska 1976, 
s. 11; Bernat 2007, s. 37; 1000 arcydzieł 
2008, s. 24, il. [dat. 1867]; Micke-
-Broniarek 2015, s. 14.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 6; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb.

I.12 Puk, puk w okieneczko, 1864 

Aus dem polnischen Militärleben (in früherer Zeit); Hej, tam na górze!; 
Hej tam na górze jadą rycerze; Lisowczycy przed wiejską chatą; rozmowa 
lisowczyków przed gospodą; stuk, puk w okieneczko
olej, płótno, ok. 38 × 48
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1864
własność prywatna

Na początku kwietnia 1864 roku artysta informował w jednym z listów o podjęciu 
pracy nad nowym obrazem: „Za przedmiot obrałem sobie do tej roboty starą, 
żołnierską piosenkę, którą tyle razy w chwilach wesołych śpiewaliśmy z Sadkow-
skim, Rudzkim”1. Brandt namalował aż trzy niewielkiego formatu kompozycje, 
dwie akwarele i obraz olejny, które na wystawach i w recenzjach prasowych naj-
częściej były określane tytułami nawiązującymi do tekstu piosenki. Rozpoczyna 
się on słowami: „Hej, tam na górze / jadą rycerze, / stuku, puku w okieneczko, / 
otwórz, otwórz, kochaneczko, / koniom wody daj”. Pomimo wspólnego tematu 
oraz układu kompozycji te trzy prace ujawniają różnice przede wszystkim w spo-
sobie opracowania sylwetek i strojów pierwszoplanowych postaci, zapewne 
mających wyobrażać lisowczyków. W porównaniu z lekką, swobodną techniką 
obydwu akwarel obraz olejny zwraca uwagę starannością wykończenia oraz 
precyzją w odtworzeniu rozmaitych szczegółów (wygląd chaty, ubiór żołnierzy, 
rzędy końskie). Ma on jeszcze typowe cechy dzieł Brandta malowanych pod kie-
runkiem Franza Adama, który zalecał uczniom studiowanie z natury wszelkich, 
nawet drobnych elementów planowanej kompozycji. Tę metodę pracy potwier-
dzają dwa rysunki w szkicowniku artysty odznaczające się precyzją linii oraz 
subtelnością modelunku walorowego. Pierwszy to prawdopodobnie studium 
jeźdźca widocznego w głębi przy żurawiu studziennym, drugi przedstawia postać 
rycerza, która w tym ujęciu nie znalazła się w ostatecznej wersji obrazu. 

Wpływ studiów u Adama na ostateczny kształt artystyczny dzieła dostrzegła 
już ówczesna krytyka, która przyjęła tę młodzieńczą pracę Brandta przychylnie, 
podkreślając m.in. „prawdę wyrazu i sumienność wykończenia”2. 

W 1865 roku lub na początku następnego Henryk Redlich wykonał rycinę 
według tego obrazu3, która została wystawiona w Krakowie w maju 1866. 

E.M.-B.

1  List Józefa Brandta adresowany zapewne do matki i wuja, z 7 kwiet-
nia 1864, cyt. za: Zakrzewski 1947, s. 145. Nie znamy treści całego li-
stu, należał on do dużego zespołu korespondencji będącego niegdyś 
własnością rodziny artysty, obecnie uznawanego za zaginiony. Nie 
wiadomo zatem, do której z wersji, akwarelowej czy olejnej, odnosi 
się to zdanie malarza.

2  Zob. m.in. Gaz. Pol. 1864, nr 287, s. 2; Buszard 1865, s. 179.
3   Puk, puk w okieneczko, akwaforta, miedzioryt, sucha igła, 21,6 × 25,1, 

MNW, nr inw. Gr.Pol.1055 MNW.

Lisowczyk w siodle, 1863, 
kat. II.66

Lisowczyk przodem, 1863, 
kat. II.65

Puk, puk w okieneczko, 1864, kat. II.73

Puk, puk w okieneczko, 1864, kat. II.74
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I.12
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I.13  Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu, 1865 

Czumacy w drodze, Czumaken polnischen Bauern auf der reise in der 
Ukraine; Czumaki ukraińskie przed karczmą; Polnische Landleute vor einer 
schenke; Popis rumaków przed karczmą na wołyniu; scena rodzajowa — 
zajazd; Zajazd
olej, płótno, 39,3 × 56,4
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1865
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, nr inw. MT-A-M/25 (d. 5867)
w 1945 przyjęty do zbiorów wraz z innymi zabytkami z pałacu książąt 
sanguszków w Gumniskach. 

Jest to pierwszy w twórczości Brandta obraz ukazujący życie codzienne dawnych 
mieszkańców Ukrainy. Czumakami nazywano chłopów trudniących się trans-
portem przeznaczonych na handel towarów, na wozach zazwyczaj zaprzężonych 
w parę lub czwórkę wołów. Współpracowali z nimi Kozacy, oferujący noclegi, 
żywność na postojach oraz zbrojną eskortę konwojów. Uprawiana przez czuma-
ków forma handlu rozwijała się w okresie od XV do połowy XIX wieku na terenie 
Wołynia, Podola, Besarabii i Ukrainy. 

Do namalowania tego obrazu, utrzymanego w podobnej stylistyce jak scena 
rodzajowa Puk, puk w okieneczko (kat. I.12), Brandt przygotowywał się równie sta-
rannie, o czym świadczą precyzyjnie opracowane studia rysunkowe poszczegól-
nych postaci. Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu spotkał się także z podobną 
oceną krytyków podczas wystawy w krakowskim TPSP. Chwalono m.in. trafność 
w uchwyceniu charakteru typów ludowych, prawdę w odtworzeniu ich strojów, 
naturalną swobodę ruchu ludzi i zwierząt1. 

E.M.-B.

1  Zob. m.in. Czas 1866, s. 2.

I.13
HIsTOrIA
Na początku stycznia 1865 obraz był 
już „w połowie podmalowany”; arty-
sta tworzył go z myślą o dorocznej 
wystawie w TPsP w Krakowie. Na 
przełomie lutego i marca 1865 wysta-
wiony w Kunstvereinie w Monachium, 
już przed 16 marca tego roku znalazł 
się w Krakowie. w maju kupiony przez 
dyrekcję TPsP (za 240 złr.) z przezna-
czeniem na loterię wśród członków; 
wylosowany przez Józefa Milińskiego, 
właściciela majątku Helenków w pobli-
żu Brzeżan. 

wYsTAwY
1865 Monachium, Kunstverein
1865 Kraków, TPsP
1979–1980 Tarnów, MO [i inne miejsca] 
(s. nlb. 2)
1981 Błagojewgrad, regionalne 
Muzeum Historyczne
1983 Tarnów, MO (s. 4, 8, nr kat. 63) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 16)
1990 Tarnów, ratusz (s. nlb. 4, 10)
1994–1996 radom, MO, szczecin, 
Zamek (s. 94)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004–2005 Tarnów, ratusz 
2012–2013 stalowa wola, Mr  
(s. 46, nr kat. 5, il. na s. 9)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 180, il. na s. 79) 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1864/1865, s. 10, 12; 
Bałucki 1865, s. 122; Czas 1865, nr 98, 
s. 1; Lubowski 1865, s. 160; Czas 1866, 
s. 2; Jaworski 1866, s. 135; Turski 
1866, s. 147; rosenberg 1887, s. 46; 
swieykowski 1905, s. 16; Husarski 
1929, s. 373; PsB, t. 2, 1936, s. 389; 
Zakrzewski 1947, s. 160 [jako Czumaki 
ukraińskie przed karczmą], 164 [jako 
Czumaki przed karczmą — inny obraz, 
dat. 1873]; Husarski 1949, s. 9; Der-
wojed 1969, s. 36, il. 2; Krilatij 1969, 
s. 14, il.; Naša Kul’tura 1969, nr 11, s. 8; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 33; 
sołtys 1997, s. 49; Bühler 1998, s. 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 22, 23, il. na 
s. 22; Bernat 2007, s. 92, il. na s. 20; 
sołtys 2007, s. 95; Micke-Broniarek 
2015, s. 11, il. na s. 79.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 15 [dat. 1867]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 1. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 26 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/1, 
MNw, rkps 759/2 MNw, rkps 759/3 
MNw [listy Józefa Brandta do walere-
go Eljasza z 12.01, 16.03 i 13.05.1865]. 

Wieśniaczka z założonymi rękami,  
1864–1865, kat. II.90

Kozak zaporoski wsparty na kiju,  
1864–1865, kat. II.87

Kozak zaporoski z rękami z przodu,  
1864–1865, kat. II.88

Kozak zaporoski palący fajkę,  
1864–1865, kat. II.89

I.13
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I.13  Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu, 1865 

Czumacy w drodze, Czumaken polnischen Bauern auf der reise in der 
Ukraine; Czumaki ukraińskie przed karczmą; Polnische Landleute vor einer 
schenke; Popis rumaków przed karczmą na wołyniu; scena rodzajowa — 
zajazd; Zajazd
olej, płótno, 39,3 × 56,4
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1865
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, nr inw. MT-A-M/25 (d. 5867)
w 1945 przyjęty do zbiorów wraz z innymi zabytkami z pałacu książąt 
sanguszków w Gumniskach. 

Jest to pierwszy w twórczości Brandta obraz ukazujący życie codzienne dawnych 
mieszkańców Ukrainy. Czumakami nazywano chłopów trudniących się trans-
portem przeznaczonych na handel towarów, na wozach zazwyczaj zaprzężonych 
w parę lub czwórkę wołów. Współpracowali z nimi Kozacy, oferujący noclegi, 
żywność na postojach oraz zbrojną eskortę konwojów. Uprawiana przez czuma-
ków forma handlu rozwijała się w okresie od XV do połowy XIX wieku na terenie 
Wołynia, Podola, Besarabii i Ukrainy. 

Do namalowania tego obrazu, utrzymanego w podobnej stylistyce jak scena 
rodzajowa Puk, puk w okieneczko (kat. I.12), Brandt przygotowywał się równie sta-
rannie, o czym świadczą precyzyjnie opracowane studia rysunkowe poszczegól-
nych postaci. Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu spotkał się także z podobną 
oceną krytyków podczas wystawy w krakowskim TPSP. Chwalono m.in. trafność 
w uchwyceniu charakteru typów ludowych, prawdę w odtworzeniu ich strojów, 
naturalną swobodę ruchu ludzi i zwierząt1. 

E.M.-B.

1  Zob. m.in. Czas 1866, s. 2.

I.13
HIsTOrIA
Na początku stycznia 1865 obraz był 
już „w połowie podmalowany”; arty-
sta tworzył go z myślą o dorocznej 
wystawie w TPsP w Krakowie. Na 
przełomie lutego i marca 1865 wysta-
wiony w Kunstvereinie w Monachium, 
już przed 16 marca tego roku znalazł 
się w Krakowie. w maju kupiony przez 
dyrekcję TPsP (za 240 złr.) z przezna-
czeniem na loterię wśród członków; 
wylosowany przez Józefa Milińskiego, 
właściciela majątku Helenków w pobli-
żu Brzeżan. 

wYsTAwY
1865 Monachium, Kunstverein
1865 Kraków, TPsP
1979–1980 Tarnów, MO [i inne miejsca] 
(s. nlb. 2)
1981 Błagojewgrad, regionalne 
Muzeum Historyczne
1983 Tarnów, MO (s. 4, 8, nr kat. 63) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 16)
1990 Tarnów, ratusz (s. nlb. 4, 10)
1994–1996 radom, MO, szczecin, 
Zamek (s. 94)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2004–2005 Tarnów, ratusz 
2012–2013 stalowa wola, Mr  
(s. 46, nr kat. 5, il. na s. 9)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 180, il. na s. 79) 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1864/1865, s. 10, 12; 
Bałucki 1865, s. 122; Czas 1865, nr 98, 
s. 1; Lubowski 1865, s. 160; Czas 1866, 
s. 2; Jaworski 1866, s. 135; Turski 
1866, s. 147; rosenberg 1887, s. 46; 
swieykowski 1905, s. 16; Husarski 
1929, s. 373; PsB, t. 2, 1936, s. 389; 
Zakrzewski 1947, s. 160 [jako Czumaki 
ukraińskie przed karczmą], 164 [jako 
Czumaki przed karczmą — inny obraz, 
dat. 1873]; Husarski 1949, s. 9; Der-
wojed 1969, s. 36, il. 2; Krilatij 1969, 
s. 14, il.; Naša Kul’tura 1969, nr 11, s. 8; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 33; 
sołtys 1997, s. 49; Bühler 1998, s. 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 22, 23, il. na 
s. 22; Bernat 2007, s. 92, il. na s. 20; 
sołtys 2007, s. 95; Micke-Broniarek 
2015, s. 11, il. na s. 79.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 15 [dat. 1867]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 1. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 26 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/1, 
MNw, rkps 759/2 MNw, rkps 759/3 
MNw [listy Józefa Brandta do walere-
go Eljasza z 12.01, 16.03 i 13.05.1865]. 

Wieśniaczka z założonymi rękami,  
1864–1865, kat. II.90

Kozak zaporoski wsparty na kiju,  
1864–1865, kat. II.87
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I.13
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I.14 Żydzi jadący na jarmark, 1865 

Auf den Markt fahrende polnische Juden; Polnische Bauerngespanne
olej, płótno, 31 × 44
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1865
städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau w Monachium, 
nr inw. K 8385
Kupiony w 1939 z kolekcji prywatnej.

Ta młodzieńcza praca rozpoczyna wątek tematyczny skoncentrowany wokół 
motywu drogi i podróży, jeden z najważniejszych w malarstwie rodzajowym 
Brandta. Tworzą go przedstawienia chłopskich czy żydowskich furmanek po-
dążających na jarmark lub z niego powracających, odpoczywających na posto-
jach, także szlacheckich bryczek, w których myśliwi wyruszają na polowanie, 
czy samotnych jeźdźców przemierzających polne drogi albo stepowe równiny. 

Być może tożsamy z obrazem Żyd w drodze do Jarmoliniec (kat. IV.16). 
E.M.-B. I.14

HIsTOrIA
w czerwcu 1865 wystawiony 
w Kunstvereinie w Monachium i kupio-
ny przez władze stowarzyszenia (za 
120 fl.) z przeznaczeniem na loterię 
wśród członków; w styczniu 1866 wylo-
sował go pułkownik Grosschedel. 

wYsTAwY
1865 Monachium, Kunstverein 

BIBLIOGrAFIA
Bericht Münch. Kunstverein 1865, s. 44; 
Morgenblatt 1865b, s. 593; Bayerische 
Ztg 1866, Nr. 48, s. 386; stępień, Licz-
bińska 1994, s. 81; Olchowska-schmidt 
1996, s. 21, il. na s. 32; Bühler 1998, 
s. 111; schweers 2002, s. 209; stępień 
2003, s. 65; Malarze polscy w Mona-
chium 2005, s. 20; Micke-Broniarek 
2015, s. 11. Starzec i woźnica, 1865, kat. II.95

I.15 Bal u Franza Adama, szkic, 1865 

Ball in der Adamsruhe zu München; Piknik z maskarady u Franza Adama 
olej, papier na desce, 87, 5 × 73,5
niesygnowany 
miejsce przechowywania nieznane

I.15
HIsTOrIA
Pochodzi ze spadku po artystycznej ro-
dzinie Adamów. wystawiony na sprzedaż 
w Auktionhaus J. weiner w Monachium 
w grudniu 1991, nie znalazł nabywcy. 

wYsTAwY
1936 Monachium, stadtmuseum 

BIBLIOGrAFIA
Zakrzewski 1947, s. 161; Kat. weiner 
11.12.1991, nr kat. i il. 205.

I.14
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BIBLIOGrAFIA
Bericht Münch. Kunstverein 1865, s. 44; 
Morgenblatt 1865b, s. 593; Bayerische 
Ztg 1866, Nr. 48, s. 386; stępień, Licz-
bińska 1994, s. 81; Olchowska-schmidt 
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I.16 Powrót z wyprawy wiedeńskiej, 1865

Powrót po wzięciu strygonji; Powrót wojsk polskich spod wiednia;  
Powrót wojsk polskich z wyprawy wiedeńskiej; Powrót z wiednia po wzięciu 
strygonii; rückkehr polnischer Truppen über die Karpathen nach der 
schlacht bei wien im Jahre 1683
olej, płótno, 75 × 135
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.17 Przewóz rannych, 1869

Przewóz rannych w czasie wojen szwedzkich i kozackich XVII wieku;  
Przewóz rannych w XVII wieku
olej, płótno, 50 × 75 
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1869
miejsce przechowywania nieznane 

Źródłem inspiracji dla obrazu Powrót z wyprawy wiedeńskiej były Pamiętniki Jana 
Chryzostoma Paska. Artysta posłużył się sugestywnym opisem trudów, jakie 
stały się udziałem polskich żołnierzy podczas powrotu do ojczyzny po odsieczy 
wiedeńskiej jesienią 1683 roku: „Po tej wtedy tak szczęśliwej wiktoryjej parkań-
skiej i wzięciu Strigonium1 poszło wojsko nasze ku granicy przez węgierską 
ziemię. Tam między góry wszedłszy, wypadali z gór i lasów kurucy węgierscy 
i bardzo się naszym [...] przeciwiali [...]. Nastąpiły potem słoty jesienne, koni siła 
nazdychało i narzucono [porzucono] także i wozów z ową wiedeńską zdobyczą; 
[...] drudzy tak czynili: kiedy mu wóz uwiązł na przeprawie, to wyjąwszy z woza 
namiot słuszny, turecki zdobyczny, to go posłał przed konie, żeby się prędzej 
z błota dobyły, i tak wóz wyprowadziwszy, owego namiotu w błoto wtretowanego 
odjechał, który wart był kilka tysięcy”2. 

Jan Kanty Turski poświęcił dziełu Brandta obszerny fragment recenzji z wy-
stawy w TZSP w 1865 roku. Chwalił harmonię układu poszczególnych grup wie-
lofiguralnej kompozycji, perfekcyjnie uchwycony ruch ludzi i koni, doskonałą 

charakterystykę postaci, wreszcie koloryt sugestywnie oddający mglistą, jesienną 
aurę górskiej scenerii. 

Na podstawie korespondencji Brandta kierowanej do Walerego Eljasza 
w 1868 i na początku 1869 roku możemy wnioskować, że malarz borykał się 
wówczas z problemami finansowymi. Być może sukces obrazu Powrót z wyprawy 
wiedeńskiej, który znalazł nabywcę już podczas pierwszej prezentacji w warszaw-
skiej Zachęcie, skłonił go do powtórzenia po kilku latach tego motywu na płót-
nie o mniejszym formacie, znanym pod tytułem Przewóz rannych. Artysta dosyć 
wiernie skopiował układ całej kompozycji, choć zredukował nieznacznie liczbę 
postaci zajętych przeciąganiem wozu przez zalane wodą i błotem obniżenie 
terenu, zrezygnował z pary pachołków podkładających złocistą tkaninę pod 
nadjeżdżający wóz; zamiast towarzysza lekkozbrojnej chorągwi, stojącego obok 
konia przy lewej krawędzi obrazu, wprowadził jeźdźca na pierwszym planie po 
prawej. Najbardziej zmieniona została partia pejzażu w tle — posępny widok 
zasnutych mgłą gór zastąpił swojski krajobraz z majaczącą w oddali wśród drzew 
niewielką sylwetą wiejskiego kościoła. Wydaje się, choć trudno to ocenić jedynie 
na podstawie reprodukcji, że na płótnie Przewóz rannych brakuje barwnych tkanin 
podłożonych pod grzęznący w błocie wóz. Zasygnalizowane tu różnice świadczą 
o odejściu artysty od relacji Paska podczas malowania tego dzieła. Powodem 
mogła być chęć nadania mu uniwersalnej wymowy, odnoszącej się do trudnych 
realiów żołnierskiego rzemiosła w XVII wieku.

E.M.-B.

1  9 października 1683 na terenie północnych Węgier miała miejsce tzw. 
druga bitwa pod Parkanami (obecnie Štúrovo w granicach Słowacji), 
zwycięska dla sił polsko-habsburskich dowodzonych przez Jana III 
Sobieskiego. Zakończyła się rozgromieniem wojsk tureckich, którymi 
dowodził Kara Mehmed Pasza. Następnie armia polsko-habsburska 
skoncentrowała się na zdobyciu Ostrzyhomia (łac. Strigonium, węg. 
Esztergom), położonego na przeciwległym brzegu Dunaju. Oblężenie 
rozpoczęło się 22 października, a w nocy z 26 na 27 Turcy poddali 
królowi polskiemu twierdzę, po uprzednim wycofaniu się z miasta.

2  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, Warszawa 
1987, s. 243.

I.16
HIsTOrIA
w 1868 należał do warszawskiego 
przemysłowca Leona Epsteina 
(1834–1903), który kupił go zapewne 
podczas wystawy w TZsP w 1865. 
Prawdopodobnie nadal był jego włas-
nością w 1882, gdy został wystawiony 
w salonie Gracjana Ungra w warsza-
wie. Przed 1939 w prywatnej kolekcji 
w Krakowie, wywieziony w czasie II woj-
ny światowej. Odnaleziony w Meksyku, 
trafił z powrotem do Polski. 

wYsTAwY
1865 Monachium, Kunstverein
1865 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Buszard 1865, s. 179; Morgenblatt 
1865a, s. 498; Turski 1865, s. 199; Tur-
ski 1866, s. 147; Jenike 1868, s. 81; Les-
ser 1868a, s. 113; Lesser 1868b, s. 209; 
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 
1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Marrené 
1882, s. 38; Bies. Lit. 1883, nr 403, il. na 
s. 184–185; Matuszewski 1885, s. 106; 
Gerson 1887, s. 113; wędrowiec 1899, 
s. 985; Piątkowski 1905, s. 758; Piąt-
kowski 1915, s. 393; synoradzki 1915, 
s. 2; Zakrzewski 1947, s. 61, 112 [dat. 
1864], 115, 160; wiercińska 1969, s. 32; 
Malinowski 1987, s. 123; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 21; Malinowski 2003, 
s. 181, 183; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 144.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 10 [dat. 1864]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 16 [fot. 

obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 60011 MNw [fot. obrazu opu-
blikowana przez wojciecha Piechow-
skiego w 1882, ze zbiorów TZsP]. 

I.17
HIsTOrIA
w 1918 oferowany do sprzedaży 
w czasie wystawy w Muzeum im. 
Mielżyńskich w Poznaniu i nabyty 
przez Zygmunta rosińskiego. w okre-
sie 4.10.1920–14.07.1928 zdeponowany 
przez niego w Muzeum wielkopolskim 
w Poznaniu.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum im. 
Mielżyńskich (nr kat. 4; dat. 1865) 
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 70) 
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 70) 

BIBLIOGrAFIA
Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 165; Kopera 1929, 
s. 334; PsB, t. 2, 1936, s. 389; Zakrzew-
ski 1947, s. 112, 163; Dobrowolski 1960, 
s. 67; Derwojed 1969, s. 19 [dat. 1865]; 
Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319 [jako 
wydany z depozytu w 1926]. 

ArCHIwALIA 
MNP, Archiwum, Spis obiektów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MNP A 39, rkps, k. 22, poz. 10; 
Inwentarz depozytów Muzeum Wiel
kopolskiego, depozyt Rosińskiego, 
sygn. MNP A, rkps, k. 28, poz. 5. 
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I.16 Powrót z wyprawy wiedeńskiej, 1865

Powrót po wzięciu strygonji; Powrót wojsk polskich spod wiednia;  
Powrót wojsk polskich z wyprawy wiedeńskiej; Powrót z wiednia po wzięciu 
strygonii; rückkehr polnischer Truppen über die Karpathen nach der 
schlacht bei wien im Jahre 1683
olej, płótno, 75 × 135
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.17 Przewóz rannych, 1869

Przewóz rannych w czasie wojen szwedzkich i kozackich XVII wieku;  
Przewóz rannych w XVII wieku
olej, płótno, 50 × 75 
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1869
miejsce przechowywania nieznane 

Źródłem inspiracji dla obrazu Powrót z wyprawy wiedeńskiej były Pamiętniki Jana 
Chryzostoma Paska. Artysta posłużył się sugestywnym opisem trudów, jakie 
stały się udziałem polskich żołnierzy podczas powrotu do ojczyzny po odsieczy 
wiedeńskiej jesienią 1683 roku: „Po tej wtedy tak szczęśliwej wiktoryjej parkań-
skiej i wzięciu Strigonium1 poszło wojsko nasze ku granicy przez węgierską 
ziemię. Tam między góry wszedłszy, wypadali z gór i lasów kurucy węgierscy 
i bardzo się naszym [...] przeciwiali [...]. Nastąpiły potem słoty jesienne, koni siła 
nazdychało i narzucono [porzucono] także i wozów z ową wiedeńską zdobyczą; 
[...] drudzy tak czynili: kiedy mu wóz uwiązł na przeprawie, to wyjąwszy z woza 
namiot słuszny, turecki zdobyczny, to go posłał przed konie, żeby się prędzej 
z błota dobyły, i tak wóz wyprowadziwszy, owego namiotu w błoto wtretowanego 
odjechał, który wart był kilka tysięcy”2. 

Jan Kanty Turski poświęcił dziełu Brandta obszerny fragment recenzji z wy-
stawy w TZSP w 1865 roku. Chwalił harmonię układu poszczególnych grup wie-
lofiguralnej kompozycji, perfekcyjnie uchwycony ruch ludzi i koni, doskonałą 

charakterystykę postaci, wreszcie koloryt sugestywnie oddający mglistą, jesienną 
aurę górskiej scenerii. 

Na podstawie korespondencji Brandta kierowanej do Walerego Eljasza 
w 1868 i na początku 1869 roku możemy wnioskować, że malarz borykał się 
wówczas z problemami finansowymi. Być może sukces obrazu Powrót z wyprawy 
wiedeńskiej, który znalazł nabywcę już podczas pierwszej prezentacji w warszaw-
skiej Zachęcie, skłonił go do powtórzenia po kilku latach tego motywu na płót-
nie o mniejszym formacie, znanym pod tytułem Przewóz rannych. Artysta dosyć 
wiernie skopiował układ całej kompozycji, choć zredukował nieznacznie liczbę 
postaci zajętych przeciąganiem wozu przez zalane wodą i błotem obniżenie 
terenu, zrezygnował z pary pachołków podkładających złocistą tkaninę pod 
nadjeżdżający wóz; zamiast towarzysza lekkozbrojnej chorągwi, stojącego obok 
konia przy lewej krawędzi obrazu, wprowadził jeźdźca na pierwszym planie po 
prawej. Najbardziej zmieniona została partia pejzażu w tle — posępny widok 
zasnutych mgłą gór zastąpił swojski krajobraz z majaczącą w oddali wśród drzew 
niewielką sylwetą wiejskiego kościoła. Wydaje się, choć trudno to ocenić jedynie 
na podstawie reprodukcji, że na płótnie Przewóz rannych brakuje barwnych tkanin 
podłożonych pod grzęznący w błocie wóz. Zasygnalizowane tu różnice świadczą 
o odejściu artysty od relacji Paska podczas malowania tego dzieła. Powodem 
mogła być chęć nadania mu uniwersalnej wymowy, odnoszącej się do trudnych 
realiów żołnierskiego rzemiosła w XVII wieku.

E.M.-B.

1  9 października 1683 na terenie północnych Węgier miała miejsce tzw. 
druga bitwa pod Parkanami (obecnie Štúrovo w granicach Słowacji), 
zwycięska dla sił polsko-habsburskich dowodzonych przez Jana III 
Sobieskiego. Zakończyła się rozgromieniem wojsk tureckich, którymi 
dowodził Kara Mehmed Pasza. Następnie armia polsko-habsburska 
skoncentrowała się na zdobyciu Ostrzyhomia (łac. Strigonium, węg. 
Esztergom), położonego na przeciwległym brzegu Dunaju. Oblężenie 
rozpoczęło się 22 października, a w nocy z 26 na 27 Turcy poddali 
królowi polskiemu twierdzę, po uprzednim wycofaniu się z miasta.

2  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, Warszawa 
1987, s. 243.

I.16
HIsTOrIA
w 1868 należał do warszawskiego 
przemysłowca Leona Epsteina 
(1834–1903), który kupił go zapewne 
podczas wystawy w TZsP w 1865. 
Prawdopodobnie nadal był jego włas-
nością w 1882, gdy został wystawiony 
w salonie Gracjana Ungra w warsza-
wie. Przed 1939 w prywatnej kolekcji 
w Krakowie, wywieziony w czasie II woj-
ny światowej. Odnaleziony w Meksyku, 
trafił z powrotem do Polski. 

wYsTAwY
1865 Monachium, Kunstverein
1865 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Buszard 1865, s. 179; Morgenblatt 
1865a, s. 498; Turski 1865, s. 199; Tur-
ski 1866, s. 147; Jenike 1868, s. 81; Les-
ser 1868a, s. 113; Lesser 1868b, s. 209; 
sprawozd. TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 
1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Marrené 
1882, s. 38; Bies. Lit. 1883, nr 403, il. na 
s. 184–185; Matuszewski 1885, s. 106; 
Gerson 1887, s. 113; wędrowiec 1899, 
s. 985; Piątkowski 1905, s. 758; Piąt-
kowski 1915, s. 393; synoradzki 1915, 
s. 2; Zakrzewski 1947, s. 61, 112 [dat. 
1864], 115, 160; wiercińska 1969, s. 32; 
Malinowski 1987, s. 123; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 21; Malinowski 2003, 
s. 181, 183; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 144.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 10 [dat. 1864]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 16 [fot. 

obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 60011 MNw [fot. obrazu opu-
blikowana przez wojciecha Piechow-
skiego w 1882, ze zbiorów TZsP]. 

I.17
HIsTOrIA
w 1918 oferowany do sprzedaży 
w czasie wystawy w Muzeum im. 
Mielżyńskich w Poznaniu i nabyty 
przez Zygmunta rosińskiego. w okre-
sie 4.10.1920–14.07.1928 zdeponowany 
przez niego w Muzeum wielkopolskim 
w Poznaniu.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum im. 
Mielżyńskich (nr kat. 4; dat. 1865) 
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 70) 
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 70) 

BIBLIOGrAFIA
Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 165; Kopera 1929, 
s. 334; PsB, t. 2, 1936, s. 389; Zakrzew-
ski 1947, s. 112, 163; Dobrowolski 1960, 
s. 67; Derwojed 1969, s. 19 [dat. 1865]; 
Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319 [jako 
wydany z depozytu w 1926]. 

ArCHIwALIA 
MNP, Archiwum, Spis obiektów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MNP A 39, rkps, k. 22, poz. 10; 
Inwentarz depozytów Muzeum Wiel
kopolskiego, depozyt Rosińskiego, 
sygn. MNP A, rkps, k. 28, poz. 5. 
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I.18  Pachołek podprowadzający konia podczas 
bitwy, 1866

Bitwa; Bitwa — dojeżdżacz; Bitwa — pachołek podprowadzający konia; Das 
Beipferd; Dojeżdżacz; Luzak; Luzak podprowadzający konia do bitwy; Luzak 
wiodący konia w bój swemu towarzyszowi; Pachołek podprowadzający 
konia podczas utarczki
olej, płótno, 48,5 × 60,5 
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1866
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, nr inw. s/261 (d. MB 93)
w 1945 przekazany do zbiorów jako zabezpieczenie mienia opuszczonego 
w Bielsku-Białej.

Obraz powstał w okresie, w którym Brandt pracował nad pierwszym swoim 
dziełem dużego formatu, przedstawiającym Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego 
ciągnących pod Tarnopol przeciw Tatarom w r. 1551 (kat. I.19). Temat tej sceny hi-
storycznej zaczerpnął z poematu Wincentego Pola Pachole [Pacholę] hetmań-
skie, o czym donosił Waleremu Eljaszowi w listach z marca 1866 roku. Można 
przypuszczać, że utwór Pola stał się źródłem literackiej inspiracji również dla 
tej niewielkiej kompozycji. Należałoby go upatrywać w księdze drugiej, w sce-
nie opisującej bitwę z Tatarami w 1551 roku, podczas której Walenty Rożanka, 
tytułowe pacholę, w zamęcie walki przyprowadza konia swemu opiekunowi, 
hetmanowi Janowi Tarnowskiemu (1488–1561)1. Przeciwko takiej interpretacji 
zdaje się jednak przemawiać wygląd jeźdźca, który na obrazie Brandta jest raczej 
dojrzałym mężczyzną, a nie kilkunastoletnim młodzieńcem, co odpowiadałoby 
treści poematu. 

Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy budzi skojarzenia, zarówno pod 
względem tematycznym, jak i stylistycznym, z innym płótnem Brandta z tego 
okresu — malowanym w latach 1865–1867 monumentalnym dziełem Chodkiewicz 
pod Chocimiem (kat. I.21). W obydwu obrazach niezwykle sugestywnie oddane jest 
wrażenie bitewnego zgiełku, w powietrzu unosi się dym wystrzałów armatnich 
i kurzawa wzniecona końskimi kopytami, przesłaniając dalsze plany kompozycji. 
Sposób ujęcia, lekko po skosie i od tyłu, oraz doskonale uchwycony gwałtowny 
ruch prowadzonych przez pachołka koni przywodzi na myśl parę jeźdźców wi-
doczną na pierwszym planie bitwy chocimskiej. 

Brandt był zadowolony z efektu swojej pracy nad tym płótnem. Po wysłaniu 
Pachołka na wystawę do Krakowa pisał z Monachium do przyjaciela: „Mój obrazek 
[...] ciekawym, jak Ci się podoba, mnie się zdaje, że postęp zrobiłem zwłaszcza 
w stylu, przynajmniej tutaj tak osądzono”2. 

Zachowane w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu rysunki nagich 
i ubranych postaci, ukazanych w pozach odpowiadających tej kompozycji, do-
skonale dokumentują proces powstawania dzieła zgodny z doktryną akademicką 
i praktyką wyniesioną z atelier Franza Adama. 

Być może tożsamy z obrazem: Luzak z koniem (kat. IV.33). 
E.M.-B.

1   Poezye Wincentego Pola. Pachole hetmańskie, Warszawa 1862, s. 145.
2  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 5 marca 1866, MNW, ZIiF, 

rkps 759/11 MNW.

I.18
HIsTOrIA
Ukończony zapewne w styczniu lub 
w lutym 1866, na przełomie lutego 
i marca wysłany na wystawę w TPsP 
w Krakowie. Zakupiony przez Dyrekcję 
Towarzystwa (za 250 złr.) z przezna-
czeniem na loterię wśród członków; 
wylosowany przez Aleksandra Bob-
czyńskiego, właściciela majątku Nie-
wistka w sanockiem. Od maja 1952 
do października 1979 zdeponowany 
w MGB.

wYsTAwY
1866 Kraków, TPsP (s. 3, nr kat. 46) 
1954 Kraków, TPsP [1] (s. 29, nr kat. 9, 
dat. 1868, jako własność Muzeum 
Górnośląskiego)
1981 Bielsko-Biała, MO
1985 radom, MO (nr kat. i il. 18)
2010 MNP (s. 284, nr kat. i il. 3)
2015 Bielsko-Biała, Muzeum Historycz-
ne (s. 12, 67, nr kat. 33, il. na s. 51)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1865/1866, s. 7, 14; 
Bałucki 1866, s. 293; Czas 1866, s. 2; 
Tyg. Il. 1867, nr 385, il. na s. 61 [odwró-
cona]; swieykowski 1905, s. 16 [dat. 
1865]; Piątkowski 1909a, s. 1054, il. na 
s. 1053; Husarski 1929, s. 373; PsB, 
t. 2, 1936, s. 389; Zakrzewski 1947, 
s. 161; Husarski 1949, s. 9; Matuszczak 
1957, s. 19, 39, poz. 11 [dat. 1865]; De-
rwojed 1969, s. 17, 19, 36, il. 14; sowiń-
ska 1976, s. 18, il. na s. 14; Apanowicz 
1985, s. nlb. 8; Malinowski 1987, s. 124, 
il. 104; Kwiatkowski 1991, s. 48; Bühler 
1993, s. 115; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 29, il. na okładce; Palacz 1997, s. 76, 
il. na s. 79; Bühler 1998, s. 111; Mali-
nowski 2003, s. 183; Micke-Broniarek 
2005, s. 23, il.; Bernat 2007, s. 41, 
43, 92, il. na s. 40; Przewodnik Muz. 
w Bielsku-Białej 2007, s. 61, il. 47; 1000 
arcydzieł 2008, s. 242, il. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 13. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 24 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/9 
MNw, rkps 759/10 MNw, rkps 759/11 
MNw, rkps 759/14 MNw [listy Józefa 
Brandta do walerego Eljasza z 5.02, 
20.02, 5.03 i 22.05.1866). Akt męski, 1865–1866, kat. II.96 Dwa akty męskie, 1865–1866,  

kat. II.97
Kozak w siodle, 1865–1866, kat. II.99Dwaj zabici żołnierze szwedzcy,  

1865–1866, kat. II.98 
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1   Poezye Wincentego Pola. Pachole hetmańskie, Warszawa 1862, s. 145.
2  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 5 marca 1866, MNW, ZIiF, 
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BIBLIOGrAFIA
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s. 161; Husarski 1949, s. 9; Matuszczak 
1957, s. 19, 39, poz. 11 [dat. 1865]; De-
rwojed 1969, s. 17, 19, 36, il. 14; sowiń-
ska 1976, s. 18, il. na s. 14; Apanowicz 
1985, s. nlb. 8; Malinowski 1987, s. 124, 
il. 104; Kwiatkowski 1991, s. 48; Bühler 
1993, s. 115; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 29, il. na okładce; Palacz 1997, s. 76, 
il. na s. 79; Bühler 1998, s. 111; Mali-
nowski 2003, s. 183; Micke-Broniarek 
2005, s. 23, il.; Bernat 2007, s. 41, 
43, 92, il. na s. 40; Przewodnik Muz. 
w Bielsku-Białej 2007, s. 61, il. 47; 1000 
arcydzieł 2008, s. 242, il. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 13. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 24 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/9 
MNw, rkps 759/10 MNw, rkps 759/11 
MNw, rkps 759/14 MNw [listy Józefa 
Brandta do walerego Eljasza z 5.02, 
20.02, 5.03 i 22.05.1866). Akt męski, 1865–1866, kat. II.96 Dwa akty męskie, 1865–1866,  

kat. II.97
Kozak w siodle, 1865–1866, kat. II.99Dwaj zabici żołnierze szwedzcy,  

1865–1866, kat. II.98 

I.18
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I.19
HIsTOrIA
Malowany od września 1865 do począt-
ku marca 1866, co można prześledzić 
na podstawie listów Brandta do wale-
rego Eljasza. Jesienią 1866 zaprezen-
towany na wystawie w Poznaniu, 26 li-
stopada kupiony (za 2000 rbs.) przez 
Antoniego Zygmunta Grudzińskiego 
(1824–1908) z Drzązgowa w woj. po-
znańskim. Obecnie kompozycja przy-
cięta do formatu 75 × 187 znajduje się 
w kolekcji prywatnej w Niemczech.

wYsTAwY 
1866 Monachium, Kunstverein 
1866 Kraków, TPsP 
1866 warszawa, TZsP 
1866 Poznań, Pałac Działyńskich  
(s. 3, nr kat. 1) 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1865/1866, s. 7, nr 49; 
Bałucki 1866, s. 293; Buszar 1866, 
s. 273; Czas 1866, s. 2; Gaz. Pol. 1866, 
nr 112, s. 2; nr 160, s. 1; Kłosy 1866, 
nr 48, s. 543, nr 51, s. 580; nr 66, s. 168, 
nr 125, s. 702; Kunstchronik 1866, nr 7, 
s. 39; Kur. warsz. 1866, 125, s. 702, 
nr 135, s. 760; Maleszewski 1866, 
s. 1–2; Motty 1866, s. 2; Motty 1866a, 
s. 2; Motty 1866b, s. 1; Pecht 1866, 
s. 220; Turski 1866, s. 147; Zeising 
1866, s. 265; Gaz. Pol. 1867, nr 57, s. 2; 
Motty 1867, s. 2; Czas 1868, s. 2; Faleń-
ski 1868, s. 190; Faleński 1868a, s. 261; 
Kraszewski 1868, s. 349; sprawozd. 
TZsP 1874, s. 66; Bałucki 1868, s. 288; 

O obrazie artysta pisał, że to „pierwsza moja taka robota dużych rozmiarów”1. 
Wskazał źródło inspiracji, przytaczając w liście do Eljasza strofy poematu Win-
centego Pola Pachole hetmańskie: „I wszystkie wojsko na podwody siadło: / Każdy 
przy sobie miał i rząd i zbroję, / A konie luzem pędzić tylko padło, / Niby tabuny 
idące na boje”2. Poeta sięgnął do historii z czasów hetmana wielkiego koronnego 
Jana Tarnowskiego (1488–1561), który odparł ataki zagonów tatarskich nacie-
rających na jego miasto Tarnopol w 1551 roku i tym samym udaremnił kolejne 
najazdy na rubieże Rzeczypospolitej. 

Kompozycja ukazuje moment wyruszenia zbrojnych na wyprawę wojenną. 
Postaci wojskowych umieszczone na płótnie rekrutują się przede wszystkim ze 
szlachty ubranej w żupany i kontusze, w kołpakach z futrzanym otokiem i cza-
plim piórem przypiętym ozdobną agrafą lub husarskich szyszakach na głowie. 
W listach Brandt wielokrotnie relacjonował przebieg pracy nad płótnem i obja-
śniał Eljaszowi szczegóły kompozycji: „Krzyż umieściłem umyślnie, jako godło 

pożycia Hetmana i dla pokazania, że zwykle z modlitwą wojsko nasze do boju 
wstępowało. Na górce stoi Maruszka z kilku przybocznemi, a konie pędzone 
boczną drogą przez tabuńczyków”3. Wielbłądy, wykorzystywane przez wojsko 
Tarnowskiego do osłony koni przed „taborem pogańskim”, artysta namalował 
dla urozmaicenia sceny. Kompozycja ta, co należy do rzadkości, została w cią-
gu jednego roku czterokrotnie zaprezentowana publiczności. W Kunstvereinie 
w Monachium spotkała się z niezwykle przychylnym przyjęciem: „Niemcy nie 
mogli się nachwalić ustnie i po gazetach”4. W TPSP w Krakowie ku rozczarowa-
niu artysty nie spodobała się krytykom i publiczności: „Obraz mój jak bomba 
spadłszy do Krakowa, poparzył panów artystów, a zwłaszcza Matejkę i jego partię, 
którego duma nie może pozwolić, ażeby się znalazł drugi Polak lepszy od niego 
albo równy”5. Natomiast Marceli Motty po obejrzeniu płótna na wystawie w Po-
znaniu, pełen entuzjazmu, zapewniał: „[...] to rapsodia epopei na płótnie i ręczę, 
że Horacy Wernet [sic] byłby zdjął czapkę przed nią. Patrząc na ten genialny 
utwór naszego współziomka, możemy sobie z dumą powiedzieć: I my mamy 
malarzy!”6. Według zapowiedzi prasowych w następnym roku obraz miał być 
wystawiony w Paryżu, ale nie znalazło to potwierdzenia w źródłach. 

K.Z.-P. 

1  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 5 marca 1866, MNW, ZIiF, 
rkps 759/11 MNW. 

2  Ibidem; Poezye Wincentego Pola. Pachole hetmańskie, op. cit., s. 140. 
3  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 24 marca 1866, MNW, 

ZIiF, rkps 759/12 MNW. 
4  Ibidem.
5  Zakrzewski 1947, s. 52; autor powołuje się na list Brandta z 13 kwiet-

nia 1866, pisany zapewne do wuja Stanisława Lessla.
6  Motty 1866b, s. 1.

Jenike 1868, s. 81; Kur. Codz. 1879, s. 1; 
Pług 1879, s. 295; wędrowiec 1899, 
s. 985; Ziarno 1903, nr 2, il. na s. 31; 
Praca 1904, nr 37, il. na s. 1491; swiey-
kowski 1905, s. 16, nr kat. 1865; Praca 
1909, nr 32, il. po s. 1008; ThB, t. 4, 
1910, s. 357; Piątkowski 1915, s. 393; 
synoradzki 1915, s. 2; Zakrzewski 1947, 
s. 52, 60, 61, 161; wiercińska 1969, s. 32; 
Derwojed 1969, s. 8, 36, il. 8; sowińska 
1976, s. 18; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 21, 23, 29; Motty 1999, s. 31; 111 dzieł, 
2004, s. 41; Okoń 2006, s. 114, 123; 
Bernat 2007, s. 41; Olchowska-schmidt 
2007, s. 143; Micke-Broniarek 2015, 
s. 20, 21.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 11. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 10, Dspl. 47 [fot. 
obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. rkps 759/5 MNw, rkps 759/11 
MNw, rkps 759/12 MNw, rkps 759/13 
MNw, rkps 759/15 MNw, rkps 759/14 
MNw [listy Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 12.09.1865; 5.03, 24.03, 14.04, 
15.05 i 22.05.1866], DI 58697 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.19
Obraz po zmniejszeniu, stan obecny

I.19  Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego 
ciągnących pod Tarnopol przeciw Tatarom 
w r. 1551, 1866 

Pochód pod Tarnopol; Pochód Tarnowskiego przeciw Tatarom pod 
Tarnopolem; Pochód wojsk przez hetmana Tarnowskiego prowadzonych na 
wojnę przeciwko Tatarom w 1551; Pochód wojsk Tarnowskiego na Tatarów; 
Pochód wojsk Tarnowskiego przeciwko Tatarom; Pochód wojska hetmana 
Tarnowskiego idących przeciw Tatarom pod Tarnopol; Pochód wojska na 
Tatarów; Pochód wojska polskiego; Polnische Truppen; Polnische Truppen 
aus der zweiten Hälfte des XVI Jahrhunderts im Feldzug Gegen die Tataren; 
Powrót z wyprawy; Tarnowski w pochodzie 
olej, płótno, pierwotnie ok. 280 cm długości [75 × 187]
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 1866 
własność prywatna
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I.19
HIsTOrIA
Malowany od września 1865 do począt-
ku marca 1866, co można prześledzić 
na podstawie listów Brandta do wale-
rego Eljasza. Jesienią 1866 zaprezen-
towany na wystawie w Poznaniu, 26 li-
stopada kupiony (za 2000 rbs.) przez 
Antoniego Zygmunta Grudzińskiego 
(1824–1908) z Drzązgowa w woj. po-
znańskim. Obecnie kompozycja przy-
cięta do formatu 75 × 187 znajduje się 
w kolekcji prywatnej w Niemczech.

wYsTAwY 
1866 Monachium, Kunstverein 
1866 Kraków, TPsP 
1866 warszawa, TZsP 
1866 Poznań, Pałac Działyńskich  
(s. 3, nr kat. 1) 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1865/1866, s. 7, nr 49; 
Bałucki 1866, s. 293; Buszar 1866, 
s. 273; Czas 1866, s. 2; Gaz. Pol. 1866, 
nr 112, s. 2; nr 160, s. 1; Kłosy 1866, 
nr 48, s. 543, nr 51, s. 580; nr 66, s. 168, 
nr 125, s. 702; Kunstchronik 1866, nr 7, 
s. 39; Kur. warsz. 1866, 125, s. 702, 
nr 135, s. 760; Maleszewski 1866, 
s. 1–2; Motty 1866, s. 2; Motty 1866a, 
s. 2; Motty 1866b, s. 1; Pecht 1866, 
s. 220; Turski 1866, s. 147; Zeising 
1866, s. 265; Gaz. Pol. 1867, nr 57, s. 2; 
Motty 1867, s. 2; Czas 1868, s. 2; Faleń-
ski 1868, s. 190; Faleński 1868a, s. 261; 
Kraszewski 1868, s. 349; sprawozd. 
TZsP 1874, s. 66; Bałucki 1868, s. 288; 

O obrazie artysta pisał, że to „pierwsza moja taka robota dużych rozmiarów”1. 
Wskazał źródło inspiracji, przytaczając w liście do Eljasza strofy poematu Win-
centego Pola Pachole hetmańskie: „I wszystkie wojsko na podwody siadło: / Każdy 
przy sobie miał i rząd i zbroję, / A konie luzem pędzić tylko padło, / Niby tabuny 
idące na boje”2. Poeta sięgnął do historii z czasów hetmana wielkiego koronnego 
Jana Tarnowskiego (1488–1561), który odparł ataki zagonów tatarskich nacie-
rających na jego miasto Tarnopol w 1551 roku i tym samym udaremnił kolejne 
najazdy na rubieże Rzeczypospolitej. 

Kompozycja ukazuje moment wyruszenia zbrojnych na wyprawę wojenną. 
Postaci wojskowych umieszczone na płótnie rekrutują się przede wszystkim ze 
szlachty ubranej w żupany i kontusze, w kołpakach z futrzanym otokiem i cza-
plim piórem przypiętym ozdobną agrafą lub husarskich szyszakach na głowie. 
W listach Brandt wielokrotnie relacjonował przebieg pracy nad płótnem i obja-
śniał Eljaszowi szczegóły kompozycji: „Krzyż umieściłem umyślnie, jako godło 

pożycia Hetmana i dla pokazania, że zwykle z modlitwą wojsko nasze do boju 
wstępowało. Na górce stoi Maruszka z kilku przybocznemi, a konie pędzone 
boczną drogą przez tabuńczyków”3. Wielbłądy, wykorzystywane przez wojsko 
Tarnowskiego do osłony koni przed „taborem pogańskim”, artysta namalował 
dla urozmaicenia sceny. Kompozycja ta, co należy do rzadkości, została w cią-
gu jednego roku czterokrotnie zaprezentowana publiczności. W Kunstvereinie 
w Monachium spotkała się z niezwykle przychylnym przyjęciem: „Niemcy nie 
mogli się nachwalić ustnie i po gazetach”4. W TPSP w Krakowie ku rozczarowa-
niu artysty nie spodobała się krytykom i publiczności: „Obraz mój jak bomba 
spadłszy do Krakowa, poparzył panów artystów, a zwłaszcza Matejkę i jego partię, 
którego duma nie może pozwolić, ażeby się znalazł drugi Polak lepszy od niego 
albo równy”5. Natomiast Marceli Motty po obejrzeniu płótna na wystawie w Po-
znaniu, pełen entuzjazmu, zapewniał: „[...] to rapsodia epopei na płótnie i ręczę, 
że Horacy Wernet [sic] byłby zdjął czapkę przed nią. Patrząc na ten genialny 
utwór naszego współziomka, możemy sobie z dumą powiedzieć: I my mamy 
malarzy!”6. Według zapowiedzi prasowych w następnym roku obraz miał być 
wystawiony w Paryżu, ale nie znalazło to potwierdzenia w źródłach. 

K.Z.-P. 

1  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 5 marca 1866, MNW, ZIiF, 
rkps 759/11 MNW. 

2  Ibidem; Poezye Wincentego Pola. Pachole hetmańskie, op. cit., s. 140. 
3  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 24 marca 1866, MNW, 

ZIiF, rkps 759/12 MNW. 
4  Ibidem.
5  Zakrzewski 1947, s. 52; autor powołuje się na list Brandta z 13 kwiet-

nia 1866, pisany zapewne do wuja Stanisława Lessla.
6  Motty 1866b, s. 1.

Jenike 1868, s. 81; Kur. Codz. 1879, s. 1; 
Pług 1879, s. 295; wędrowiec 1899, 
s. 985; Ziarno 1903, nr 2, il. na s. 31; 
Praca 1904, nr 37, il. na s. 1491; swiey-
kowski 1905, s. 16, nr kat. 1865; Praca 
1909, nr 32, il. po s. 1008; ThB, t. 4, 
1910, s. 357; Piątkowski 1915, s. 393; 
synoradzki 1915, s. 2; Zakrzewski 1947, 
s. 52, 60, 61, 161; wiercińska 1969, s. 32; 
Derwojed 1969, s. 8, 36, il. 8; sowińska 
1976, s. 18; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 21, 23, 29; Motty 1999, s. 31; 111 dzieł, 
2004, s. 41; Okoń 2006, s. 114, 123; 
Bernat 2007, s. 41; Olchowska-schmidt 
2007, s. 143; Micke-Broniarek 2015, 
s. 20, 21.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 11. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 10, Dspl. 47 [fot. 
obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. rkps 759/5 MNw, rkps 759/11 
MNw, rkps 759/12 MNw, rkps 759/13 
MNw, rkps 759/15 MNw, rkps 759/14 
MNw [listy Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 12.09.1865; 5.03, 24.03, 14.04, 
15.05 i 22.05.1866], DI 58697 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.19
Obraz po zmniejszeniu, stan obecny

I.19  Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego 
ciągnących pod Tarnopol przeciw Tatarom 
w r. 1551, 1866 

Pochód pod Tarnopol; Pochód Tarnowskiego przeciw Tatarom pod 
Tarnopolem; Pochód wojsk przez hetmana Tarnowskiego prowadzonych na 
wojnę przeciwko Tatarom w 1551; Pochód wojsk Tarnowskiego na Tatarów; 
Pochód wojsk Tarnowskiego przeciwko Tatarom; Pochód wojska hetmana 
Tarnowskiego idących przeciw Tatarom pod Tarnopol; Pochód wojska na 
Tatarów; Pochód wojska polskiego; Polnische Truppen; Polnische Truppen 
aus der zweiten Hälfte des XVI Jahrhunderts im Feldzug Gegen die Tataren; 
Powrót z wyprawy; Tarnowski w pochodzie 
olej, płótno, pierwotnie ok. 280 cm długości [75 × 187]
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 1866 
własność prywatna
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I.20 Bitwa pod Chocimiem, 1865 

olej, płótno, 66 × 117
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1865.
poniżej, ku lewej napis: 1620. Hocim
własność prywatna

I.21 Chodkiewicz pod Chocimiem, 1867

Angriff polnischer reiter auf die Türken im 17. Jahrhundert; Bataille 
zwischen Polen und Türken; Bitwa chocimska; Bitwa pod Chocimiem; 
Chocim; Jan Karol Chodkiewicz, wielki hetman litewski w bitwie pod 
Chocimiem przeciw Turkom w 1621 r.; wojna chocimska; Z Pamiętników 
Paska — Chodkiewicz pod Chocimiem; Żółkiewski pod Chocimiem 
olej, płótno, 190 × 337
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1867
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5056 MNw (d. 212372) 
Pochodzi ze zbiorów TZsP, w Muzeum od grudnia 1957.

Brandt starannie przygotowywał się do prezentacji tematu bitwy chocimskiej, 
studiował dzieła historyczne1, korzystał zapewne także z relacji uczestników tej 
kampanii wojennej oraz powstałych na ich kanwie utworów poetyckich2. Szukał 
wzorów broni, strojów i innych rekwizytów z epoki. Przed przystąpieniem do 
malowania wykonał zapewne dziesiątki szkiców przygotowawczych, wśród nich 
precyzyjnie opracowane studia pojedynczych, nawet drugoplanowych postaci. 
W jednym z listów 27 października 1865 pisał: „Chocim rysuję zapamiętale, cały 
jestem jak pijany, cała głowa pełna myśli, o niczym innym tylko o tym obrazie ma-
rzę”3. Natomiast, w korespondencji artysty z 1866 roku czytamy: „Musi być takie 
życie, żeby aż ziemia tętniła… Tak mnie ta kompozycja opanowała, że nic mnie 
nie zajmuje, idąc na ulicy nic nie widzę, tylko rycerzy, konie, słyszę huk i krzyk”4. 

I.20
HIsTOrIA
Po II wojnie światowej własność Cze-
sława Bednarczyka w wiedniu, ok. 1986 
odziedziczony przez jego córkę, w 1999 
nadal w posiadaniu rodziny. w grudniu 
2011 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Bühler 1993, s. 98; Bühler 1998, s. 94; 
Gaz. Antyk. 1999, nr 12, il. na s. 77; 
Kat. Agra-Art 4.12.2011, nr kat. i il. 53.

I.21
HIsTOrIA
Praca nad obrazem trwała od późnej je-
sieni 1865 do stycznia lub początku lutego 
1867. Było to największe z dotychczaso-
wych dzieł Brandta, malowane z myślą 
o prezentacji na Exposition Universelle 
w Paryżu. w 1870 obraz kupił wilhelm 
rau (1825–1899), osiadły w warszawie 
niemiecki przemysłowiec i bankier. w 1899 
ofiarowany do zbiorów TZsP przez wdo-
wę po nim, Zofię z Vetterów, jako dar śp. 
wilhelma raua. Początkowo (1901–1912) 
w katalogach zbiorów TZsP błędnie okre-
ślany jako Żółkiewski pod Chocimiem, 
co przyczyniło się do „stworzenia” przez 
autorów niektórych publikacji nieistnieją-
cego dzieła Brandta o takim tytule. w cza-
sie II wojny światowej wywieziony przez 
Niemców, w 1956 rewindykowany z Zsrr. 
w latach 1969–1996 i 2001–2014 wypoży-
czony do dekoracji siedziby Prezydenta 
rP w Belwederze.

Termin „bitwa pod Chocimiem” jest raczej umowny i mało precyzyjny, jako 
że nie odnosi się do pojedynczej batalii, a do trwających ponad miesiąc walk 
wojsk Rzeczypospolitej przeciwko Imperium Osmańskiemu, które toczyły się 
na przedpolach tej kresowej twierdzy. Armią polsko-litewską dowodził hetman 
wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Na płaskowyżu położonym na prawym 
brzegu Dniestru założono obóz warowny, pod który w pierwszych dniach wrze-
śnia 1621 przybyła armia turecka sułtana Osmana II, wspomagana przez oddziały 
tatarskie, mołdawskie i wołoskie. 9 października podpisano rozejm satysfakcjo-
nujący obie strony konfliktu, lecz niedający gwarancji trwałego pokoju. Pomimo 
zamknięcia w obozie Chodkiewicz wielokrotnie wyprowadzał wojsko do kontr-
ataków w otwartym polu i taką właśnie akcję Brandt uczynił tematem swojego 
dzieła. Być może odtworzył przebieg wydarzeń z 2 września, tak opisany przez 
Jakuba Sobieskiego: „Skoro postrzegł jmć p. hetman wielki [Chodkiewicz], że 
Kozacy mają z sobą co czynić, którzy i konno i pieszo nader się bronili dobrze po 
lasach, zasadził piechotę naszą i Lermuntową niemiecką, także i kilka chorągwi 
jmci p. Denhofa; oni z zasadzek wypadli, potem ich posiłkował jmć p. hetman 
komunikiem ochotnym, Lissowczykami, niektóremi chorągwiami kozackiemi 
i rajtarskiemi. Powstała wielka utarczka i trwała aż do nocy. Jmć p. hetman wiel-
ki wojsko i pracą i presencyą swoją animował, sam się między harcownikami 
i chorągwiami w utarczce mieszał, posiłkował gdzie było trzeba”5.

Brandt namalował dwa płótna poświęcone kampanii chocimskiej, różniące 
się zdecydowanie zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i stylistycznym. 
Jak trafnie zauważył Hans Bühler, pierwsze, ukończone w 1865 roku, stanowiło 
zwieńczenie nauki pod kierunkiem Franza Adama i było ostatnim obrazem pol-
skiego artysty zdradzającym silny jeszcze wpływ malarstwa jego mistrza. Bühler 
dostrzegł podobieństwo tej kompozycji do dzieła Franza Adama Atak wojsk cesar-
skich pod dowództwem księcia d’Aspre na Mortarę 21 marca 18496. Wydaje się jednak, 
że bliższe pokrewieństwo stylistyczne łączy Bitwę pod Chocimiem Brandta z Bitwą 
pod Zorndorf Albrechta Adama z 1862 roku7. Występują tu analogie w układzie 
zakrojonej panoramicznie kompozycji, z dominującą partią nieba i daleką linią 
horyzontu, w dyspozycji planów przestrzennych, na których rozwija się natarcie 
zwartych kolumn wojska. Podobna jest także skala pierwszoplanowych postaci 
jeźdźców i koni w stosunku do widocznych w oddaleniu szeregów żołnierzy. 
Obrazy różni sposób malarskiego opracowania, jako że płótno Brandta jest je-
dynie swobodnie podmalowanym szkicem, a Adama — skończonym dziełem. 

Pierwszy plan Bitwy pod Chocimiem wypełnia wojsko tureckie, żołnierze 
zwróceni są w głąb przestrzeni obrazu, skąd nadciąga atakująca polska piechota, 
w tle rozwija się natarcie lekkozbrojnej jazdy skierowane w lewą stronę. Z prawej 
do pozycji wroga zbliża się oddział polskiej kawalerii, zapewne lisowczyków, 
obok nich widzimy oddział piechoty cudzoziemskiego autoramentu z dwoma 
doboszami na czele. Zupełnie inaczej prezentuje się obraz Chodkiewicz pod Cho-
cimiem — cała scena ujęta jest z bliższej perspektywy, a postaci przedstawione 
w większej skali, co umożliwiło bardziej precyzyjne opracowanie ich strojów 
i uzbrojenia. Ponadto, widz spogląda na pole bitwy z pozycji wojska polskiego, 
a nie tureckiego. Dramaturgię przedstawienia potęguje ciemny dym wystrzałów 
armatnich przesłaniający dalszy plan obrazu, na którym wre właściwa bitwa. 
Uwagę widza przyciąga postać Jana Karola Chodkiewicza ukazanego na białym 
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I.20 Bitwa pod Chocimiem, 1865 

olej, płótno, 66 × 117
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1865.
poniżej, ku lewej napis: 1620. Hocim
własność prywatna

I.21 Chodkiewicz pod Chocimiem, 1867

Angriff polnischer reiter auf die Türken im 17. Jahrhundert; Bataille 
zwischen Polen und Türken; Bitwa chocimska; Bitwa pod Chocimiem; 
Chocim; Jan Karol Chodkiewicz, wielki hetman litewski w bitwie pod 
Chocimiem przeciw Turkom w 1621 r.; wojna chocimska; Z Pamiętników 
Paska — Chodkiewicz pod Chocimiem; Żółkiewski pod Chocimiem 
olej, płótno, 190 × 337
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1867
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5056 MNw (d. 212372) 
Pochodzi ze zbiorów TZsP, w Muzeum od grudnia 1957.

Brandt starannie przygotowywał się do prezentacji tematu bitwy chocimskiej, 
studiował dzieła historyczne1, korzystał zapewne także z relacji uczestników tej 
kampanii wojennej oraz powstałych na ich kanwie utworów poetyckich2. Szukał 
wzorów broni, strojów i innych rekwizytów z epoki. Przed przystąpieniem do 
malowania wykonał zapewne dziesiątki szkiców przygotowawczych, wśród nich 
precyzyjnie opracowane studia pojedynczych, nawet drugoplanowych postaci. 
W jednym z listów 27 października 1865 pisał: „Chocim rysuję zapamiętale, cały 
jestem jak pijany, cała głowa pełna myśli, o niczym innym tylko o tym obrazie ma-
rzę”3. Natomiast, w korespondencji artysty z 1866 roku czytamy: „Musi być takie 
życie, żeby aż ziemia tętniła… Tak mnie ta kompozycja opanowała, że nic mnie 
nie zajmuje, idąc na ulicy nic nie widzę, tylko rycerzy, konie, słyszę huk i krzyk”4. 
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I.21
HIsTOrIA
Praca nad obrazem trwała od późnej je-
sieni 1865 do stycznia lub początku lutego 
1867. Było to największe z dotychczaso-
wych dzieł Brandta, malowane z myślą 
o prezentacji na Exposition Universelle 
w Paryżu. w 1870 obraz kupił wilhelm 
rau (1825–1899), osiadły w warszawie 
niemiecki przemysłowiec i bankier. w 1899 
ofiarowany do zbiorów TZsP przez wdo-
wę po nim, Zofię z Vetterów, jako dar śp. 
wilhelma raua. Początkowo (1901–1912) 
w katalogach zbiorów TZsP błędnie okre-
ślany jako Żółkiewski pod Chocimiem, 
co przyczyniło się do „stworzenia” przez 
autorów niektórych publikacji nieistnieją-
cego dzieła Brandta o takim tytule. w cza-
sie II wojny światowej wywieziony przez 
Niemców, w 1956 rewindykowany z Zsrr. 
w latach 1969–1996 i 2001–2014 wypoży-
czony do dekoracji siedziby Prezydenta 
rP w Belwederze.

Termin „bitwa pod Chocimiem” jest raczej umowny i mało precyzyjny, jako 
że nie odnosi się do pojedynczej batalii, a do trwających ponad miesiąc walk 
wojsk Rzeczypospolitej przeciwko Imperium Osmańskiemu, które toczyły się 
na przedpolach tej kresowej twierdzy. Armią polsko-litewską dowodził hetman 
wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Na płaskowyżu położonym na prawym 
brzegu Dniestru założono obóz warowny, pod który w pierwszych dniach wrze-
śnia 1621 przybyła armia turecka sułtana Osmana II, wspomagana przez oddziały 
tatarskie, mołdawskie i wołoskie. 9 października podpisano rozejm satysfakcjo-
nujący obie strony konfliktu, lecz niedający gwarancji trwałego pokoju. Pomimo 
zamknięcia w obozie Chodkiewicz wielokrotnie wyprowadzał wojsko do kontr-
ataków w otwartym polu i taką właśnie akcję Brandt uczynił tematem swojego 
dzieła. Być może odtworzył przebieg wydarzeń z 2 września, tak opisany przez 
Jakuba Sobieskiego: „Skoro postrzegł jmć p. hetman wielki [Chodkiewicz], że 
Kozacy mają z sobą co czynić, którzy i konno i pieszo nader się bronili dobrze po 
lasach, zasadził piechotę naszą i Lermuntową niemiecką, także i kilka chorągwi 
jmci p. Denhofa; oni z zasadzek wypadli, potem ich posiłkował jmć p. hetman 
komunikiem ochotnym, Lissowczykami, niektóremi chorągwiami kozackiemi 
i rajtarskiemi. Powstała wielka utarczka i trwała aż do nocy. Jmć p. hetman wiel-
ki wojsko i pracą i presencyą swoją animował, sam się między harcownikami 
i chorągwiami w utarczce mieszał, posiłkował gdzie było trzeba”5.

Brandt namalował dwa płótna poświęcone kampanii chocimskiej, różniące 
się zdecydowanie zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i stylistycznym. 
Jak trafnie zauważył Hans Bühler, pierwsze, ukończone w 1865 roku, stanowiło 
zwieńczenie nauki pod kierunkiem Franza Adama i było ostatnim obrazem pol-
skiego artysty zdradzającym silny jeszcze wpływ malarstwa jego mistrza. Bühler 
dostrzegł podobieństwo tej kompozycji do dzieła Franza Adama Atak wojsk cesar-
skich pod dowództwem księcia d’Aspre na Mortarę 21 marca 18496. Wydaje się jednak, 
że bliższe pokrewieństwo stylistyczne łączy Bitwę pod Chocimiem Brandta z Bitwą 
pod Zorndorf Albrechta Adama z 1862 roku7. Występują tu analogie w układzie 
zakrojonej panoramicznie kompozycji, z dominującą partią nieba i daleką linią 
horyzontu, w dyspozycji planów przestrzennych, na których rozwija się natarcie 
zwartych kolumn wojska. Podobna jest także skala pierwszoplanowych postaci 
jeźdźców i koni w stosunku do widocznych w oddaleniu szeregów żołnierzy. 
Obrazy różni sposób malarskiego opracowania, jako że płótno Brandta jest je-
dynie swobodnie podmalowanym szkicem, a Adama — skończonym dziełem. 

Pierwszy plan Bitwy pod Chocimiem wypełnia wojsko tureckie, żołnierze 
zwróceni są w głąb przestrzeni obrazu, skąd nadciąga atakująca polska piechota, 
w tle rozwija się natarcie lekkozbrojnej jazdy skierowane w lewą stronę. Z prawej 
do pozycji wroga zbliża się oddział polskiej kawalerii, zapewne lisowczyków, 
obok nich widzimy oddział piechoty cudzoziemskiego autoramentu z dwoma 
doboszami na czele. Zupełnie inaczej prezentuje się obraz Chodkiewicz pod Cho-
cimiem — cała scena ujęta jest z bliższej perspektywy, a postaci przedstawione 
w większej skali, co umożliwiło bardziej precyzyjne opracowanie ich strojów 
i uzbrojenia. Ponadto, widz spogląda na pole bitwy z pozycji wojska polskiego, 
a nie tureckiego. Dramaturgię przedstawienia potęguje ciemny dym wystrzałów 
armatnich przesłaniający dalszy plan obrazu, na którym wre właściwa bitwa. 
Uwagę widza przyciąga postać Jana Karola Chodkiewicza ukazanego na białym 
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studia żołnierzy, 1865–1866, kat. II.100–107

koniu, z buławą we wzniesionej ręce. Towarzyszą mu najwyżsi rangą członkowie 
sztabu, wśród których można rozpoznać Petra Konaszewicza-Sahajdacznego 
dowodzącego korpusem Kozaków zaporoskich (mężczyzna z brodą, widoczny 
za plecami Chodkiewicza). Podjeżdżający do hetmana od lewej strony rycerz 
to zapewne pułkownik lisowczyków Stanisław Rusinowski. Grupę tę zamyka 
chorąży dzierżący karmazynowy sztandar z godłem Rzeczypospolitej oraz do-
bosz i dwaj trębacze. Chodkiewicz wskazuje buławą kierunek ataku ruszającym 
do boju lisowczykom, widocznym w prawej części obrazu. Przy lewej krawędzi 
przedstawiony został oddział muszkieterów kierujący się w głąb kompozycji, 
gdzie rozwija się natarcie ciężkozbrojnej jazdy. 

Znana obecnie kompozycja monumentalnego dzieła Chodkiewicz pod Cho-
cimiem różni się od jego pierwotnej wersji. Po powrocie do Monachium z wakacji 
spędzanych w gronie rodziny w Polsce, 24 września 1866 roku artysta pisał do 
Walerego Eljasza: „Pierwszą moją robotą było przekomponowanie komplet-
ne mojego Chocimia, tak głównej grupy jako piechoty i całego efektu, robota 
ogromna i zapewne nie będę na paryską wystawę z nim gotów”8. Dzięki skru-
pulatnemu gromadzeniu przez Brandta fotograficznej dokumentacji własnej 
twórczości możemy dziś ocenić skalę i rodzaj zmian wprowadzonych wówczas 
na płótnie. Na fotografii wykonanej przed jego przemalowaniem dostrzega-
my wiele szczegółów różniących tę wersję od skończonego dzieła. Zgodnie ze 
słowami artysty najdalej idące ingerencje dotknęły lewej strony kompozycji. 
Zmienił się skład grupy postaci otaczających hetmana — pierwotnie nie było 
wśród nich m.in. Petra Konaszewicza-Sahajdacznego. Dzięki ich przegrupowa-
niu, usunięciu chorążego w husarskiej zbroi oraz nadciągającego z głębi obrazu 
jeźdźca, postać samego Chodkiewicza została lepiej wyeksponowana. Zapewne 
temu celowi miała służyć również zmiana umaszczenia jego konia. Nie wiemy, 
jakimi względami kierował się artysta, radykalnie przemalowując lewą stronę 
kompozycji. Nie tylko zmienił charakter formacji wojskowej — poprzedzany 
przez dowódcę i pałkarzy oddział piechoty niemieckiej zastąpił polskimi pie-
churami uzbrojonymi w muszkiety — ale także odwrócił kierunek jej marszu. 
Na obecnie istniejącym płótnie brakuje sylwetki małej cerkwi, która w rzeczy-
wistości znajdowała się w pobliżu pola bitwy, jej miejsce zajął majaczący w od-
dali zarys twierdzy chocimskiej. Ponadto, w ostatecznej wersji obrazu pojawiły 
się ciemne dymy wystrzałów armatnich przesłaniające dalszy plan kompozycji 
oraz widoczne z przodu dwa ciała martwych bądź rannych tureckich żołnierzy. 
Można przypuszczać, że zmiany te miały służyć podkreśleniu dramatycznego 
napięcia przedstawionej sceny. Motywem, do którego artysta był najbardziej 
przywiązany, jest obecna we wszystkich trzech redakcjach tematu bitwy pod 
Chocimiem, nieznacznie tylko modyfikowana grupa trzech jeźdźców (tureckich 
lub polskich — zależnie od wersji) pędzących cwałem w głąb obrazu.

Chodkiewicz pod Chocimiem, malowany przez Brandta z wielką starannością 
i zaangażowaniem, podczas prezentacji w Krakowie i Warszawie w 1868 roku nie 
wzbudził powszechnego entuzjazmu krytyki. Doceniano na ogół malowniczy, 
widowiskowy charakter tej sceny batalistycznej, świetny koloryt, sugestywnie 
oddany efekt bitewnego zgiełku, porywającego impetu ruchu ludzi i koni. Nie-
którzy z recenzentów zarzucali jednak dziełu Brandta brak prawdy i siły wyrazu. 
Zdaniem Józefa Ignacego Kraszewskiego: „[...] brak kompozycji oryginalności, 

sprawozd. TZsP 1899, s. 9; Kat. zbiorów 
TZsP 1901, s. 9, nr kat. 42, 1904, s. 3, 
nr kat. 2, 1908, s. 3, nr kat. 2, 1912, s. 1, 
nr kat. 2, 1920, s. 3, nr kat. 2, 1924, 1925, 
1933, 1935, 1938, s. 3, nr kat. 2; Piąt-
kowski 1905, s. 758; swieykowski 1905, 
s. 16 [jako Chodkiewicz Karol, Hetman 
wielki litewski pod Chocimem], s. 277 
[błędnie jako Żółkiewski pod Choci
mem]; Kulikowski 1908, s. 1; Piątkowski 
1911, s. 82, il. na s. 90–91; schröder 1911, 
s. 36; synoradzki 1911, s. 163; skorobo-
hata-stankiewicz 1914, s. 12; Piątkowski 
1915, s. 393; synoradzki 1915, s. 2; 
Chwalewik 1916, s. 205; Bulewski 1926, 
s. 6; Czas 1926, s. 3; Niewiadomski 1926, 
s. 141; rutkowski 1926, s. 10; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 35; strakun 1926, 
s. nlb. 5; Urbański 1926, s. 7; Chwale-
wik 1927, s. 362; sprawozd. TZsP 1927, 
s. nlb. 36; Husarski 1929, s. 374, 375, 377, 
378, il. na s. 368; Kopera 1929, s. 334 
[jako Żółkiewski pod Chocimem], s. 339 
[jako Chodkiewicz pod Chocimem]; 
Gerson-Dąbrowska 1930, s. 292, 293; 
PsB, t. 2, 1936, s. 389; Zakrzewski 1947, 
s. 50, 54, 63, 85, 88, 161; Husarski 1949, 
s. 10, 11; Kat. obrazów wywiezionych 
1951, s. 30, nr kat. i il. 60; Cat. of pain-
tings removed 1953, s. 30, nr kat. i il. 55; 
Dobrowolski 1960, s. 67 [błędne dat. 
1869]; Drewniewska 1961, s. 214, 216 [nie 
udało się potwierdzić wzmiankowanej 
wystawy]; szpakowski 1964, s. 324; Ci-
szek 1969, s. 14; Derwojed 1969, s. 18, 19, 
36, il. 9, 10 (fragm.); Krilatij 1969, s. 14; 
wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Hensel 1974, s. 60, 92; Kat. zbio-
rów MNw 1975, s. 71, nr kat. i il. 158; 
Dobrowolski 1976, s. 79; Fedoruk 1976, 
s. 39, 41, 42; sowińska 1976, s. 19, 20, 
il. na s. 16–17; Cat. des collections MNV 
1979, s. 117, nr kat. i il. 156; Grodziński 
1979, s. 11; Apanowicz 1985, s. nlb. 6; Da-
szewski 1985, s. 49; Kwiatkowski 1991, 
s. 11, 48; Olchowska-schmidt 1996, s. 12, 
18, 21–23, 29, il. na s. 34; Żygulski 1996, 
s. 110, 111, il. 119, 120, 121, 122; Palacz 
1997, s. 76, il. na s. 76; Bühler 1993, s. 22, 
34, 36, 98, 115, 158, il. 13; Bühler 1998, 
s. 20, 32, 34, 94, 111, 152, il. 13; Kokoska 
2001, s. 18; Malinowski 2003, s. 184; stę-
pień 2003, s. 67–71, 190, il. 18; Drexlero-
wa, Olszewski 2005, s. 66; Okoń 2005, 
s. 55; Micke-Broniarek 2005, s. 23, 28, 
29, 47, il. na s. 24–25; Bernat 2007, s. 49, 
52, 53, 77, 92, il. na s. 48; Olchowska-
-schmidt 2007, s. 141; Panasiuk 2007, 
s. 220; Malowane dzieje 2009, s. 60, 61, 
il.; Bąbiak 2010, s. 596; Bartoszek 2015, 
s. 26, 27, il. na s. 26, 81; Baumgartner 
2015, s. 53; Jedlińska 2015, s. 38.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 16; Spis obrazów Jó
zefa Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916]. rkps, k. nlb. [jako Chocim]; 

Fotografia obrazu przed jego przemalowaniem w 1866 (fot. ze zbiorów witolda stachury)
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studia żołnierzy, 1865–1866, kat. II.100–107

koniu, z buławą we wzniesionej ręce. Towarzyszą mu najwyżsi rangą członkowie 
sztabu, wśród których można rozpoznać Petra Konaszewicza-Sahajdacznego 
dowodzącego korpusem Kozaków zaporoskich (mężczyzna z brodą, widoczny 
za plecami Chodkiewicza). Podjeżdżający do hetmana od lewej strony rycerz 
to zapewne pułkownik lisowczyków Stanisław Rusinowski. Grupę tę zamyka 
chorąży dzierżący karmazynowy sztandar z godłem Rzeczypospolitej oraz do-
bosz i dwaj trębacze. Chodkiewicz wskazuje buławą kierunek ataku ruszającym 
do boju lisowczykom, widocznym w prawej części obrazu. Przy lewej krawędzi 
przedstawiony został oddział muszkieterów kierujący się w głąb kompozycji, 
gdzie rozwija się natarcie ciężkozbrojnej jazdy. 

Znana obecnie kompozycja monumentalnego dzieła Chodkiewicz pod Cho-
cimiem różni się od jego pierwotnej wersji. Po powrocie do Monachium z wakacji 
spędzanych w gronie rodziny w Polsce, 24 września 1866 roku artysta pisał do 
Walerego Eljasza: „Pierwszą moją robotą było przekomponowanie komplet-
ne mojego Chocimia, tak głównej grupy jako piechoty i całego efektu, robota 
ogromna i zapewne nie będę na paryską wystawę z nim gotów”8. Dzięki skru-
pulatnemu gromadzeniu przez Brandta fotograficznej dokumentacji własnej 
twórczości możemy dziś ocenić skalę i rodzaj zmian wprowadzonych wówczas 
na płótnie. Na fotografii wykonanej przed jego przemalowaniem dostrzega-
my wiele szczegółów różniących tę wersję od skończonego dzieła. Zgodnie ze 
słowami artysty najdalej idące ingerencje dotknęły lewej strony kompozycji. 
Zmienił się skład grupy postaci otaczających hetmana — pierwotnie nie było 
wśród nich m.in. Petra Konaszewicza-Sahajdacznego. Dzięki ich przegrupowa-
niu, usunięciu chorążego w husarskiej zbroi oraz nadciągającego z głębi obrazu 
jeźdźca, postać samego Chodkiewicza została lepiej wyeksponowana. Zapewne 
temu celowi miała służyć również zmiana umaszczenia jego konia. Nie wiemy, 
jakimi względami kierował się artysta, radykalnie przemalowując lewą stronę 
kompozycji. Nie tylko zmienił charakter formacji wojskowej — poprzedzany 
przez dowódcę i pałkarzy oddział piechoty niemieckiej zastąpił polskimi pie-
churami uzbrojonymi w muszkiety — ale także odwrócił kierunek jej marszu. 
Na obecnie istniejącym płótnie brakuje sylwetki małej cerkwi, która w rzeczy-
wistości znajdowała się w pobliżu pola bitwy, jej miejsce zajął majaczący w od-
dali zarys twierdzy chocimskiej. Ponadto, w ostatecznej wersji obrazu pojawiły 
się ciemne dymy wystrzałów armatnich przesłaniające dalszy plan kompozycji 
oraz widoczne z przodu dwa ciała martwych bądź rannych tureckich żołnierzy. 
Można przypuszczać, że zmiany te miały służyć podkreśleniu dramatycznego 
napięcia przedstawionej sceny. Motywem, do którego artysta był najbardziej 
przywiązany, jest obecna we wszystkich trzech redakcjach tematu bitwy pod 
Chocimiem, nieznacznie tylko modyfikowana grupa trzech jeźdźców (tureckich 
lub polskich — zależnie od wersji) pędzących cwałem w głąb obrazu.

Chodkiewicz pod Chocimiem, malowany przez Brandta z wielką starannością 
i zaangażowaniem, podczas prezentacji w Krakowie i Warszawie w 1868 roku nie 
wzbudził powszechnego entuzjazmu krytyki. Doceniano na ogół malowniczy, 
widowiskowy charakter tej sceny batalistycznej, świetny koloryt, sugestywnie 
oddany efekt bitewnego zgiełku, porywającego impetu ruchu ludzi i koni. Nie-
którzy z recenzentów zarzucali jednak dziełu Brandta brak prawdy i siły wyrazu. 
Zdaniem Józefa Ignacego Kraszewskiego: „[...] brak kompozycji oryginalności, 

sprawozd. TZsP 1899, s. 9; Kat. zbiorów 
TZsP 1901, s. 9, nr kat. 42, 1904, s. 3, 
nr kat. 2, 1908, s. 3, nr kat. 2, 1912, s. 1, 
nr kat. 2, 1920, s. 3, nr kat. 2, 1924, 1925, 
1933, 1935, 1938, s. 3, nr kat. 2; Piąt-
kowski 1905, s. 758; swieykowski 1905, 
s. 16 [jako Chodkiewicz Karol, Hetman 
wielki litewski pod Chocimem], s. 277 
[błędnie jako Żółkiewski pod Choci
mem]; Kulikowski 1908, s. 1; Piątkowski 
1911, s. 82, il. na s. 90–91; schröder 1911, 
s. 36; synoradzki 1911, s. 163; skorobo-
hata-stankiewicz 1914, s. 12; Piątkowski 
1915, s. 393; synoradzki 1915, s. 2; 
Chwalewik 1916, s. 205; Bulewski 1926, 
s. 6; Czas 1926, s. 3; Niewiadomski 1926, 
s. 141; rutkowski 1926, s. 10; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 35; strakun 1926, 
s. nlb. 5; Urbański 1926, s. 7; Chwale-
wik 1927, s. 362; sprawozd. TZsP 1927, 
s. nlb. 36; Husarski 1929, s. 374, 375, 377, 
378, il. na s. 368; Kopera 1929, s. 334 
[jako Żółkiewski pod Chocimem], s. 339 
[jako Chodkiewicz pod Chocimem]; 
Gerson-Dąbrowska 1930, s. 292, 293; 
PsB, t. 2, 1936, s. 389; Zakrzewski 1947, 
s. 50, 54, 63, 85, 88, 161; Husarski 1949, 
s. 10, 11; Kat. obrazów wywiezionych 
1951, s. 30, nr kat. i il. 60; Cat. of pain-
tings removed 1953, s. 30, nr kat. i il. 55; 
Dobrowolski 1960, s. 67 [błędne dat. 
1869]; Drewniewska 1961, s. 214, 216 [nie 
udało się potwierdzić wzmiankowanej 
wystawy]; szpakowski 1964, s. 324; Ci-
szek 1969, s. 14; Derwojed 1969, s. 18, 19, 
36, il. 9, 10 (fragm.); Krilatij 1969, s. 14; 
wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Hensel 1974, s. 60, 92; Kat. zbio-
rów MNw 1975, s. 71, nr kat. i il. 158; 
Dobrowolski 1976, s. 79; Fedoruk 1976, 
s. 39, 41, 42; sowińska 1976, s. 19, 20, 
il. na s. 16–17; Cat. des collections MNV 
1979, s. 117, nr kat. i il. 156; Grodziński 
1979, s. 11; Apanowicz 1985, s. nlb. 6; Da-
szewski 1985, s. 49; Kwiatkowski 1991, 
s. 11, 48; Olchowska-schmidt 1996, s. 12, 
18, 21–23, 29, il. na s. 34; Żygulski 1996, 
s. 110, 111, il. 119, 120, 121, 122; Palacz 
1997, s. 76, il. na s. 76; Bühler 1993, s. 22, 
34, 36, 98, 115, 158, il. 13; Bühler 1998, 
s. 20, 32, 34, 94, 111, 152, il. 13; Kokoska 
2001, s. 18; Malinowski 2003, s. 184; stę-
pień 2003, s. 67–71, 190, il. 18; Drexlero-
wa, Olszewski 2005, s. 66; Okoń 2005, 
s. 55; Micke-Broniarek 2005, s. 23, 28, 
29, 47, il. na s. 24–25; Bernat 2007, s. 49, 
52, 53, 77, 92, il. na s. 48; Olchowska-
-schmidt 2007, s. 141; Panasiuk 2007, 
s. 220; Malowane dzieje 2009, s. 60, 61, 
il.; Bąbiak 2010, s. 596; Bartoszek 2015, 
s. 26, 27, il. na s. 26, 81; Baumgartner 
2015, s. 53; Jedlińska 2015, s. 38.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 16; Spis obrazów Jó
zefa Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916]. rkps, k. nlb. [jako Chocim]; 
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czegoś, co by obraz z monotonii podobnych mu bitew wyrwało”9. Z kolei Michał 
Bałucki pisał: „Obraz to pełen ruchu i życia, ale oko chodzi luzem śród dymu, 
trupów, koni i wojska i nie wie, gdzie się zatrzymać i odpocząć. Jest to właśnie 
wadą i to wielką wadą tej kompozycji, że nie ma punktu koncentrującego uwagę 
widza”10. 

Biwa pod Chocimiem  być może jest  tożsama z obrazem Ucieczka Turków  
z Chocimia (kat. IV.27). 

E.M.-B.

1  Świadczą o tym listy pisane do Walerego Eljasza jesienią 1865 roku. 
Brandt polegał na wiedzy historycznej przyjaciela i konsultował 
z nim treść planowanego obrazu. Na przykład kiedy rozważał wpro-
wadzenie do kompozycji postaci osobistego kapelana Chodkiewicza, 
pytał Eljasza o zdanie i prosił o nadesłanie fotografii jego wizerun-
ku; zob. listy Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 14 października 
i 26 listopada 1865, MNW, ZIiF, nr inw. rkps 759/6 MNW, rkps 
759/7 MNW.

2  Można przypuszczać, że Brandt zapoznał się z wydaną w Krakowie 
w 1853 roku publikacją Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana 
hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego 
i Jakóba Sobieskiego. Z rękopismów współczesnych i druków mniej znanych 
zebrał Żegota Pauli. Pamiętnik Jakuba Sobieskiego, Commentariorum 
chotinensis belli libri tres, Gdańsk 1646, stał się źródłem inspiracji dla 
eposu Wacława Potockiego Transakcja wojny chocimskiej, po raz pierw-
szy opublikowanego w 1670 roku.

3  List Józefa Brandta do nieokreślonego adresata, cyt. za: Zakrzewski 
1947, s. 63.

4  List Józefa Brandta do nieokreślonego adresata, cyt. za: Olchowska-
-Schmidt 1996, s. 18.

5   Pamiętniki o wyprawie chocimskiej..., op. cit., s. 126, 127.
6  Bühler 1998, s. 94. Reprodukcja dzieła Franza Adama zob. Albrecht 

Adam und seine Familie, kat. wyst., Münchner Stadtmuseum, 
1981–1982, München 1981, s. 231, nr 192, il.

7  Albrecht Adam, Battle bei Zorndorf, reprodukcja obrazu na stro-
nie Bayerischer Landtag. Maximilianeum [online], [dostęp: 
12.09.2017], <https://www.bayern.landtag.de/en/maximilianeum/
maximilianeum/historische-galerie/>. Albrecht był ojcem Franza 
Adama.

8  MNW, ZIiF, nr inw. rkps 759/24 MNW. Wzmiankowane przez Brand-
ta „przekomponowanie” obrazu potwierdzają wyniki badania płótna 
w promieniowaniu rentgenowskim. 

9  Kraszewski 1868, s. 540.
10  Bałucki 1868, s. 288.

zbiory witolda stachury [fot. obrazu 
przed jego przemalowaniem w 1866]. 
Biblioteka PAU w Krakowie, Listy Józefa 
Brandta do Walerego Eliasza, sygn. 
2158, rkps, k. 9, 13 [listy z 8.12.1866, 
28.02.1867]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 27 [fot. obrazu przed 
jego przemalowaniem w 1866 roku, ze 
zbiorów artysty]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 242/57, t. 54, mps, s. 222, 
223 [suplement do protokołów wypo-
życzeń z lat 1946–1969]; ZiiF, nr inw. DI 
39630 MNw, DI 81972/10 MNw, DI 
82329 MNw, DI 95609 MNw [fot. obra-
zu przed 1939], DI 95602/1 MNw [fot. 
obrazu ze zbiorów TZsP, przed 1939]; 
ZiiF, nr inw. rkps 759/6 MNw, rkps 
759/7 MNw, rkps 759/9 MNw, rkps 
759/16 MNw, rkps 759/17 MNw, rkps 
759/18 MNw, rkps 759/24 MNw, rkps 
759/25 MNw, rkps 759/26 MNw, rkps 
759/31 MNw [listy Józefa Brandta do 
walerego Eljasza z 14.10 i 26.11.1865; 
5.02, 24.09, 18.10 i 13.11.1866; 15.01 
i 26.11.1867; 5.05 i 3.07.1868]. 

I.22 Wieśniacy powracający z jarmarku, 1867 

Chłopi polescy idący na jarmark; Podróż na podolski jarmark; Polesiuki; 
Powrót z jarmarku; weg zum Markt; wieśniacy, wieśniacy podolscy 
w drodze na jarmark 
olej, płótno, 22,5 × 35
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1867
miejsce przechowywania nieznane

Pod koniec kwietnia 1867 roku artysta wspominał: „[...] w przeszłych listach pisa-
łem ci, że maluję chłopów z Polesia ciągnących na jarmark, na przodzie kobietki 
z baranami, dalej chłop z koniem, a za niemi na wozach jadących grupa, cała 
okolica posępna, nieromantyczna, co tamte strony charakteryzuje [...]”1. W przy-
gotowawczym szkicu rysunkowym postaci chłopa i skończonym obrazie olejnym 
artysta wykorzystał kompletny ubiór Poleszuka, który otrzymał w 1867 roku2. 

K.Z.-P.

1  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 27 kwietnia 1867, MNW, 
ZIiF, rkps 759/20 MNW. 

2  Informacje na temat stroju poleskiego zob. Eugeniusz Frankowski, 
Z Polesia wołyńskiego, „Ziemia” 1914, nr 12, s. 183–184.

I.22
HIsTOrIA
Malowany na początku 1867, w czerw-
cu tego roku kupiony przez nieznanego 
z imienia Humpelmajera w Mona-
chium. w lutym 1921 wystawiony 
w Kunsthandl ung Hugo Helbing w Mo-
nachium na aukcji zbiorów zmarłego 
Alberta von Kellera z Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Jenike 1868, s. 81; Tyg. Il. 1868, nr 52, 
il. na s. 304 [odwrócona]; Bies. Lit. 
1878, nr 125, il. na s. 328–329 [od-
wrócona]; Tyg. Powsz. 1879, nr 4, 
il. na s. 56 [odwrócona]; Kat. Helbing 
15.02.1921, nr kat. i il. 10; Zakrzewski 
1947, s. 161; Daszewski 1985, s. 50, 53; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 145. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 17; fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/20 
MNw [list Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 27.04.1867]. 

Chłop w rogatywce, 1866–1867, kat. II.113I.22
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czegoś, co by obraz z monotonii podobnych mu bitew wyrwało”9. Z kolei Michał 
Bałucki pisał: „Obraz to pełen ruchu i życia, ale oko chodzi luzem śród dymu, 
trupów, koni i wojska i nie wie, gdzie się zatrzymać i odpocząć. Jest to właśnie 
wadą i to wielką wadą tej kompozycji, że nie ma punktu koncentrującego uwagę 
widza”10. 

Biwa pod Chocimiem  być może jest  tożsama z obrazem Ucieczka Turków  
z Chocimia (kat. IV.27). 

E.M.-B.

1  Świadczą o tym listy pisane do Walerego Eljasza jesienią 1865 roku. 
Brandt polegał na wiedzy historycznej przyjaciela i konsultował 
z nim treść planowanego obrazu. Na przykład kiedy rozważał wpro-
wadzenie do kompozycji postaci osobistego kapelana Chodkiewicza, 
pytał Eljasza o zdanie i prosił o nadesłanie fotografii jego wizerun-
ku; zob. listy Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 14 października 
i 26 listopada 1865, MNW, ZIiF, nr inw. rkps 759/6 MNW, rkps 
759/7 MNW.

2  Można przypuszczać, że Brandt zapoznał się z wydaną w Krakowie 
w 1853 roku publikacją Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1621 Jana 
hrabi z Ostroroga, Prokopa Zbigniewskiego, Stanisława Lubomirskiego 
i Jakóba Sobieskiego. Z rękopismów współczesnych i druków mniej znanych 
zebrał Żegota Pauli. Pamiętnik Jakuba Sobieskiego, Commentariorum 
chotinensis belli libri tres, Gdańsk 1646, stał się źródłem inspiracji dla 
eposu Wacława Potockiego Transakcja wojny chocimskiej, po raz pierw-
szy opublikowanego w 1670 roku.

3  List Józefa Brandta do nieokreślonego adresata, cyt. za: Zakrzewski 
1947, s. 63.

4  List Józefa Brandta do nieokreślonego adresata, cyt. za: Olchowska-
-Schmidt 1996, s. 18.

5   Pamiętniki o wyprawie chocimskiej..., op. cit., s. 126, 127.
6  Bühler 1998, s. 94. Reprodukcja dzieła Franza Adama zob. Albrecht 

Adam und seine Familie, kat. wyst., Münchner Stadtmuseum, 
1981–1982, München 1981, s. 231, nr 192, il.

7  Albrecht Adam, Battle bei Zorndorf, reprodukcja obrazu na stro-
nie Bayerischer Landtag. Maximilianeum [online], [dostęp: 
12.09.2017], <https://www.bayern.landtag.de/en/maximilianeum/
maximilianeum/historische-galerie/>. Albrecht był ojcem Franza 
Adama.

8  MNW, ZIiF, nr inw. rkps 759/24 MNW. Wzmiankowane przez Brand-
ta „przekomponowanie” obrazu potwierdzają wyniki badania płótna 
w promieniowaniu rentgenowskim. 

9  Kraszewski 1868, s. 540.
10  Bałucki 1868, s. 288.

zbiory witolda stachury [fot. obrazu 
przed jego przemalowaniem w 1866]. 
Biblioteka PAU w Krakowie, Listy Józefa 
Brandta do Walerego Eliasza, sygn. 
2158, rkps, k. 9, 13 [listy z 8.12.1866, 
28.02.1867]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 27 [fot. obrazu przed 
jego przemalowaniem w 1866 roku, ze 
zbiorów artysty]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 242/57, t. 54, mps, s. 222, 
223 [suplement do protokołów wypo-
życzeń z lat 1946–1969]; ZiiF, nr inw. DI 
39630 MNw, DI 81972/10 MNw, DI 
82329 MNw, DI 95609 MNw [fot. obra-
zu przed 1939], DI 95602/1 MNw [fot. 
obrazu ze zbiorów TZsP, przed 1939]; 
ZiiF, nr inw. rkps 759/6 MNw, rkps 
759/7 MNw, rkps 759/9 MNw, rkps 
759/16 MNw, rkps 759/17 MNw, rkps 
759/18 MNw, rkps 759/24 MNw, rkps 
759/25 MNw, rkps 759/26 MNw, rkps 
759/31 MNw [listy Józefa Brandta do 
walerego Eljasza z 14.10 i 26.11.1865; 
5.02, 24.09, 18.10 i 13.11.1866; 15.01 
i 26.11.1867; 5.05 i 3.07.1868]. 

I.22 Wieśniacy powracający z jarmarku, 1867 

Chłopi polescy idący na jarmark; Podróż na podolski jarmark; Polesiuki; 
Powrót z jarmarku; weg zum Markt; wieśniacy, wieśniacy podolscy 
w drodze na jarmark 
olej, płótno, 22,5 × 35
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1867
miejsce przechowywania nieznane

Pod koniec kwietnia 1867 roku artysta wspominał: „[...] w przeszłych listach pisa-
łem ci, że maluję chłopów z Polesia ciągnących na jarmark, na przodzie kobietki 
z baranami, dalej chłop z koniem, a za niemi na wozach jadących grupa, cała 
okolica posępna, nieromantyczna, co tamte strony charakteryzuje [...]”1. W przy-
gotowawczym szkicu rysunkowym postaci chłopa i skończonym obrazie olejnym 
artysta wykorzystał kompletny ubiór Poleszuka, który otrzymał w 1867 roku2. 

K.Z.-P.

1  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 27 kwietnia 1867, MNW, 
ZIiF, rkps 759/20 MNW. 

2  Informacje na temat stroju poleskiego zob. Eugeniusz Frankowski, 
Z Polesia wołyńskiego, „Ziemia” 1914, nr 12, s. 183–184.

I.22
HIsTOrIA
Malowany na początku 1867, w czerw-
cu tego roku kupiony przez nieznanego 
z imienia Humpelmajera w Mona-
chium. w lutym 1921 wystawiony 
w Kunsthandl ung Hugo Helbing w Mo-
nachium na aukcji zbiorów zmarłego 
Alberta von Kellera z Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Jenike 1868, s. 81; Tyg. Il. 1868, nr 52, 
il. na s. 304 [odwrócona]; Bies. Lit. 
1878, nr 125, il. na s. 328–329 [od-
wrócona]; Tyg. Powsz. 1879, nr 4, 
il. na s. 56 [odwrócona]; Kat. Helbing 
15.02.1921, nr kat. i il. 10; Zakrzewski 
1947, s. 161; Daszewski 1985, s. 50, 53; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 145. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 17; fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/20 
MNw [list Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 27.04.1867]. 

Chłop w rogatywce, 1866–1867, kat. II.113I.22
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I.23 Powrót z jarmarku, 1867

Fura chłopska jadąca na jarmark; Powrót z miasteczka; Powrót z targu; 
Z jarmarku
olej, płótno, 19 × 23
sygn. l.d.: Józef Brandt 1867.
miejsce przechowywania nieznane

Pod koniec sierpnia 1867 roku artysta zawiadomił Eljasza o kolejnym ukończo-
nym płótnie, którego tematem „są chłopki, którzy wracają po błocie do domu po 
jarmarku, wziąłem to z natury i dużo, a prawie wszystko z natury namalowałem”1. 
Dokładniejszy opis tego niemal miniaturowego płótna podaje ówczesna prasa: 
„Pracę Brandta Józefa, zatytułowaną Z jarmarku można ręką nakryć, co jej nie 
przeszkadza jednak stanąć w pierwszym rzędzie tego rodzaju utworów. Jest to 
wzorek zdjęty z życia ludu naszego. Wóz grubej konstrukcji ciągną liche szkapy; 
baby gwarzą ochoczo; chłop kiwa się, w skutek zbyt licznych libacyj; drugi konno 
za wozem pospieszający, w dobrym także humorze. Nie ma tu przesady, karyka-
tury, ale jest prawda, dobra obserwacja i biegła technika”2. Chwalono także pre-
cyzję wykończenia szczegółów i umiejętnie uchwyconą atmosferę kompozycji.

K.Z.-P.

1  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 27 sierpnia 1867, MNW, 
ZIiF, rkps 759/22 MNW. 

2  Bartkiewicz 1867a, s. 216.

I.23
HIsTOrIA
Namalowany w połowie 1867 z zamia-
rem wystawienia jesienią w TZsP. Za-
kupiony do zbiorów seweryna Mielżyń-
skiego (1804–1872) w Miłosławiu. Po 
jego śmierci w 1874 wraz z całą kolek-
cją podarowany przez spadkobierców 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Po-
znaniu (nr inw. TPN 276). Następnie 
w zbiorach Muzeum im. Mielżyńskich 
w Poznaniu. 

wYsTAwY 
1867 warszawa, TZsP 
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 15) 

BIBLIOGrAFIA
Bartkiewicz 1867, s. 196; Bartkiewicz 
1867a, s. 216; Kat. zbiorów Mielżyń-
skich 1871, nr kat. 184; sprawozd. 
TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 1879, 
s. 1; Pług 1879, s. 295; Kat. zbiorów 
Mielżyńskich 1889, nr kat. 34; swiey-
kowski 1905, s. 277; Chwalewik 1927, 
s. 99; Kat. zbiorów Mielżyńskich 1912, 
nr kat. 284; Husarski 1929, s. 371; 
Kat. zbiorów Mielżyńskich 1932, 
nr kat. 18; PsB, t. 2, 1936, s. 389; 
Zakrzewski 1947, s. 161; Husarski 1949, 
s. 9 [dat. 1868]; wiercińska 1969, s. 32; 
Palacz 1997, s. 76; Kat. zbiorów PTPN 
2008, s. 62, nr kat. 440. 

ArCHIwALIA 
Archiwum PAN, Zespół Zygmunta Ba-
towskiego, sygn. III-2, Galeria Mielżyń
skich w Poznaniu, nr 47, rkps, s. nlb. 
[pomiędzy s. 28 a s. 29, krótki opis 
obrazu]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/22 
MNw [list Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 27.08.1867]. 

I.24 Powrót z jarmarku w Opoczyńskiem, 1868

Chłopi wracający z targu w Opoczyńskim [sic] przed karczmą w Drzewicy; 
Jarmark; Jarmark w okolicach Krakowa; Jarmark w Opoczyńskiem; Targ 
w okolicach Krakowa
olej, płótno, 95 × 169
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1868
miejsce przechowywania nieznane 

Pod koniec lata 1867 roku Brandt spędził dłuższy czas z matką w gościnie u wuja 
w Drzewicy (w powiecie opoczyńskim)1. Wykonane tam szkice z natury po po-
wrocie w październiku do Monachium wykorzystał do stworzenia nowej kom-
pozycji malarskiej. Z Drzewicy oprócz rysunków przywiózł zapewne również 
stroje ludowe do swojej kolekcji, charakterystyczne dla regionu opoczyńskiego. 
Pod koniec listopada pisał do Walerego Eljasza: „Robię obecnie obraz rodzajowy 
z okolic, gdzie całe lato przepędziłem, bardzo malownicze kostiumy i temat do 
tego mnie zniewoliły”2. We wcześniejszej korespondencji, adresowanej zapewne 
do matki i wuja, dokładniej określił ów temat jako „chłopów wracających z targu 
w Opoczyńskim przed karczmą w Drzewicy”3. 

E.M.-B.

1  Donosił o tym Waleremu Eljaszowi w liście z 27 sierpnia 1867, MNW, 
ZIiF, nr inw. rkps 759/22.

2  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 26 listopada 1867, MNW, 
ZIiF, nr inw. rkps 759/25 MNW.

3  Tę roboczą wersję tytułu zamieścił w liście pisanym z Monachium 
6 listopada 1867; zob. Zakrzewski 1947, s. 161.

I.24
HIsTOrIA
Brandt pracował nad obrazem już 
w październiku lub na początku listo-
pada 1867. w czerwcu 1868 wystawił 
go na sprzedaż w Galerie wimmer 
w Monachium. w związku z prezenta-
cją fotografii obrazu w TZsP w 1868 
w prasie polskiej (zob. Jenike 1868, 
Lesser 1868a) pojawiła się informacja 
o jego zakupie bezpośrednio z pra-
cowni artysty przez „turystę Anglika”. 
Zdaniem Bogdana Zakrzewskiego 
nabywcą był angielski marchand 
Henry wallis (1805–1890), właściciel 
French Gallery w Londynie. w grudniu 
2006 wystawiony na aukcji w Hotel des 
Ventes Nice riviera w Nicei. w 2013 
trafił na listę skradzionych dzieł sztuki 
opublikowaną przez Narodowy Insty-
tut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
oraz czasopismo „Cenne, Bezcenne, 
Utracone”. 

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1868, Jg. 13, Nr. 25, 
s. 209; Jenike 1868, s. 81; Kur. Codz. 
1868, s. 2; Lesser 1868a, s. 114; Tyg. 
Powsz. 1878, nr 45, il. na s. 708; Bies. 
Lit. 1882, nr 325, il. na s. 184–185; Piąt-
kowski 1905, il. na s. 757 [odwrócona]; 
Zakrzewski 1947, s. 161; Kat. Hotel 
des Ventes Nice riviera, 2.12.2006, 
nr kat. i il. 25 [błędnie utożsamiony 
z obrazem Jarmark w Krakowskiem 
wystawionym w salonie w Paryżu 
w 1870]; Cenne, Bezcenne 2013, 
s. 5, nr kat. i il. 3; Micke-Broniarek 
2015, s. 11; włodzimierz Kalicki, 
Polska sztuka drożeje i wraca do 
Polski [online], Gazeta.pl, 6.12.2006 
[dostęp: 14.09.2017], <http:// 
wiadomosci.gazeta.pl/ 
wiadomosci/1,114873,3777082.html>. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 19. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 80 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 
759/25 MNw [list Józefa Brandta do 
walerego Eljasza z 26.11.1867]. 

I.24
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I.23 Powrót z jarmarku, 1867

Fura chłopska jadąca na jarmark; Powrót z miasteczka; Powrót z targu; 
Z jarmarku
olej, płótno, 19 × 23
sygn. l.d.: Józef Brandt 1867.
miejsce przechowywania nieznane

Pod koniec sierpnia 1867 roku artysta zawiadomił Eljasza o kolejnym ukończo-
nym płótnie, którego tematem „są chłopki, którzy wracają po błocie do domu po 
jarmarku, wziąłem to z natury i dużo, a prawie wszystko z natury namalowałem”1. 
Dokładniejszy opis tego niemal miniaturowego płótna podaje ówczesna prasa: 
„Pracę Brandta Józefa, zatytułowaną Z jarmarku można ręką nakryć, co jej nie 
przeszkadza jednak stanąć w pierwszym rzędzie tego rodzaju utworów. Jest to 
wzorek zdjęty z życia ludu naszego. Wóz grubej konstrukcji ciągną liche szkapy; 
baby gwarzą ochoczo; chłop kiwa się, w skutek zbyt licznych libacyj; drugi konno 
za wozem pospieszający, w dobrym także humorze. Nie ma tu przesady, karyka-
tury, ale jest prawda, dobra obserwacja i biegła technika”2. Chwalono także pre-
cyzję wykończenia szczegółów i umiejętnie uchwyconą atmosferę kompozycji.

K.Z.-P.

1  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 27 sierpnia 1867, MNW, 
ZIiF, rkps 759/22 MNW. 

2  Bartkiewicz 1867a, s. 216.

I.23
HIsTOrIA
Namalowany w połowie 1867 z zamia-
rem wystawienia jesienią w TZsP. Za-
kupiony do zbiorów seweryna Mielżyń-
skiego (1804–1872) w Miłosławiu. Po 
jego śmierci w 1874 wraz z całą kolek-
cją podarowany przez spadkobierców 
Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Po-
znaniu (nr inw. TPN 276). Następnie 
w zbiorach Muzeum im. Mielżyńskich 
w Poznaniu. 

wYsTAwY 
1867 warszawa, TZsP 
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 15) 

BIBLIOGrAFIA
Bartkiewicz 1867, s. 196; Bartkiewicz 
1867a, s. 216; Kat. zbiorów Mielżyń-
skich 1871, nr kat. 184; sprawozd. 
TZsP 1874, s. 66; Kur. Codz. 1879, 
s. 1; Pług 1879, s. 295; Kat. zbiorów 
Mielżyńskich 1889, nr kat. 34; swiey-
kowski 1905, s. 277; Chwalewik 1927, 
s. 99; Kat. zbiorów Mielżyńskich 1912, 
nr kat. 284; Husarski 1929, s. 371; 
Kat. zbiorów Mielżyńskich 1932, 
nr kat. 18; PsB, t. 2, 1936, s. 389; 
Zakrzewski 1947, s. 161; Husarski 1949, 
s. 9 [dat. 1868]; wiercińska 1969, s. 32; 
Palacz 1997, s. 76; Kat. zbiorów PTPN 
2008, s. 62, nr kat. 440. 

ArCHIwALIA 
Archiwum PAN, Zespół Zygmunta Ba-
towskiego, sygn. III-2, Galeria Mielżyń
skich w Poznaniu, nr 47, rkps, s. nlb. 
[pomiędzy s. 28 a s. 29, krótki opis 
obrazu]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/22 
MNw [list Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 27.08.1867]. 

I.24 Powrót z jarmarku w Opoczyńskiem, 1868

Chłopi wracający z targu w Opoczyńskim [sic] przed karczmą w Drzewicy; 
Jarmark; Jarmark w okolicach Krakowa; Jarmark w Opoczyńskiem; Targ 
w okolicach Krakowa
olej, płótno, 95 × 169
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1868
miejsce przechowywania nieznane 

Pod koniec lata 1867 roku Brandt spędził dłuższy czas z matką w gościnie u wuja 
w Drzewicy (w powiecie opoczyńskim)1. Wykonane tam szkice z natury po po-
wrocie w październiku do Monachium wykorzystał do stworzenia nowej kom-
pozycji malarskiej. Z Drzewicy oprócz rysunków przywiózł zapewne również 
stroje ludowe do swojej kolekcji, charakterystyczne dla regionu opoczyńskiego. 
Pod koniec listopada pisał do Walerego Eljasza: „Robię obecnie obraz rodzajowy 
z okolic, gdzie całe lato przepędziłem, bardzo malownicze kostiumy i temat do 
tego mnie zniewoliły”2. We wcześniejszej korespondencji, adresowanej zapewne 
do matki i wuja, dokładniej określił ów temat jako „chłopów wracających z targu 
w Opoczyńskim przed karczmą w Drzewicy”3. 

E.M.-B.

1  Donosił o tym Waleremu Eljaszowi w liście z 27 sierpnia 1867, MNW, 
ZIiF, nr inw. rkps 759/22.

2  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 26 listopada 1867, MNW, 
ZIiF, nr inw. rkps 759/25 MNW.

3  Tę roboczą wersję tytułu zamieścił w liście pisanym z Monachium 
6 listopada 1867; zob. Zakrzewski 1947, s. 161.

I.24
HIsTOrIA
Brandt pracował nad obrazem już 
w październiku lub na początku listo-
pada 1867. w czerwcu 1868 wystawił 
go na sprzedaż w Galerie wimmer 
w Monachium. w związku z prezenta-
cją fotografii obrazu w TZsP w 1868 
w prasie polskiej (zob. Jenike 1868, 
Lesser 1868a) pojawiła się informacja 
o jego zakupie bezpośrednio z pra-
cowni artysty przez „turystę Anglika”. 
Zdaniem Bogdana Zakrzewskiego 
nabywcą był angielski marchand 
Henry wallis (1805–1890), właściciel 
French Gallery w Londynie. w grudniu 
2006 wystawiony na aukcji w Hotel des 
Ventes Nice riviera w Nicei. w 2013 
trafił na listę skradzionych dzieł sztuki 
opublikowaną przez Narodowy Insty-
tut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
oraz czasopismo „Cenne, Bezcenne, 
Utracone”. 

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1868, Jg. 13, Nr. 25, 
s. 209; Jenike 1868, s. 81; Kur. Codz. 
1868, s. 2; Lesser 1868a, s. 114; Tyg. 
Powsz. 1878, nr 45, il. na s. 708; Bies. 
Lit. 1882, nr 325, il. na s. 184–185; Piąt-
kowski 1905, il. na s. 757 [odwrócona]; 
Zakrzewski 1947, s. 161; Kat. Hotel 
des Ventes Nice riviera, 2.12.2006, 
nr kat. i il. 25 [błędnie utożsamiony 
z obrazem Jarmark w Krakowskiem 
wystawionym w salonie w Paryżu 
w 1870]; Cenne, Bezcenne 2013, 
s. 5, nr kat. i il. 3; Micke-Broniarek 
2015, s. 11; włodzimierz Kalicki, 
Polska sztuka drożeje i wraca do 
Polski [online], Gazeta.pl, 6.12.2006 
[dostęp: 14.09.2017], <http:// 
wiadomosci.gazeta.pl/ 
wiadomosci/1,114873,3777082.html>. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 19. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 80 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 
759/25 MNw [list Józefa Brandta do 
walerego Eljasza z 26.11.1867]. 
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I.25 Wnętrze stajni w Konarach, 1868

stallinneres; wewnątrz stajni
olej, płótno na tekturze, 21,2 × 29
sygn. l.d.: J. Brandt.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM sp.m. 608 
(d. 644/80) 
Kupiony w grudniu 1980 w PP Desa w Częstochowie. 

Majątek Konary, położony w pobliżu Przysuchy w guberni radomskiej, należał 
do wuja artysty, Adama Helbicha (1796–1881); w latach 1845–1864 dzierżawił go 
Stanisław Lessel (1808–1888). Brandt przed wyjazdem do Monachium przez 
wiele lat mieszkał w Konarach, potem gościł tam często podczas letnich poby-
tów w Polsce.

E.M.-B.

I.25
HIsTOrIA
w 1926 własność wł. Bussoniego. 
w październiku 1950 oferowany do 
zakupu w MNw przez władysława 
włodarskiego z Częstochowy. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 30)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 10)
1998–1999 radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 183, il. na s. 99)

BIBLIOGrAFIA 
Kur. warsz. 1868, nr 201, s. 3; spra-
wozd. TZsP 1926, s. 36; Bühler 1993, 
s. 115; Bühler 1998, s. 111. 

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 1596, rkps [oferta na ko-
misję zakupów, nr kwitu 2541, podłoże 
określone jako deska], sygn. 1578 [fot. 
przedstawiona na komisji zakupów].

I.25

I.26 Koń trzymany przez nadwornego Kozaka, 1868

Koń arabski; Koń szemila
olej 

Obraz znany jest obecnie z niezbyt czytelnej reprodukcji w Kalendarzu na 1869 rok 
z fotografiami Konrada Brandla. Jej dokładniejsze odczytanie umożliwia opis 
autorstwa Aleksandra Lessera, opublikowany na łamach czasopisma „Kłosy” 
w 1868 roku. Kompozycja ukazuje „młodego Ukraińca, trzymającego dzielne-
go konia, który z wielką prawdą jest oddany. Tło również zastosowane jest do 
całości obrazu, bo cały przód ocieniony jest drzewami, poza którymi w dali 
szczyt pałacu słońcem oświecony wygląda. Obraz ten do piękniejszych prac tego 
artysty policzyć można”1. Być może inna wersja tytułu, Koń Szemila, nawiązuje 
do historii imama Szamila, przywódcy powstania górali kaukaskich przeciwko 
Rosji w latach 1843–1859. 

K.Z.-P.  

1  Lesser 1868, s. 270.

I.26
HIsTOrIA
Obraz niewielkiego formatu. Zapewne 
po wystawie w TZsP w 1868 kupiony 
przez Zygmunta sarneckiego. 

wYsTAwY
1868 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Jenike 1868, s. 81; Kur. Codz. 1868, 
nr 262, s. 4; Lesser 1868, s. 270; Kalen-
darz 1869, il.; Zakrzewski 1947, s. 162.

I.26
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I.25 Wnętrze stajni w Konarach, 1868
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BIBLIOGrAFIA 
Kur. warsz. 1868, nr 201, s. 3; spra-
wozd. TZsP 1926, s. 36; Bühler 1993, 
s. 115; Bühler 1998, s. 111. 

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
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I.25
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go konia, który z wielką prawdą jest oddany. Tło również zastosowane jest do 
całości obrazu, bo cały przód ocieniony jest drzewami, poza którymi w dali 
szczyt pałacu słońcem oświecony wygląda. Obraz ten do piękniejszych prac tego 
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K.Z.-P.  

1  Lesser 1868, s. 270.

I.26
HIsTOrIA
Obraz niewielkiego formatu. Zapewne 
po wystawie w TZsP w 1868 kupiony 
przez Zygmunta sarneckiego. 

wYsTAwY
1868 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Jenike 1868, s. 81; Kur. Codz. 1868, 
nr 262, s. 4; Lesser 1868, s. 270; Kalen-
darz 1869, il.; Zakrzewski 1947, s. 162.
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I.27 Obóz wojsk polskich w Harthausen, 1868

Biwak na ulicy Harlemu; Biwak pułku husarskiego na ulicach Harlemu; 
Epizod z pamiętników Paska; Epizod z wyprawy duńskiej przeciwko 
szwedom w r. 1651; Epizod z wyprawy stefana Czarnieckiego; Kwaterunek 
w Harthauście; Obozowisko w Harthuzen; Oddział wojsk w mieście 
Harthusen; Oddział wojska w Hartusen; Odpoczynek wojska w duńskiem 
mieście; Pan Pasek w Harthusen; Postój konnicy; w miasteczku
olej, płótno, ok. 66 × ok. 63,5 
sygn. l.d.: Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz ten, przygotowywany na wystawę w TZSP w Warszawie, został poprzedzo-
ny szkicami rysunkowymi. Obecnie znane są trzy z nich — studium stojącego 
żołnierza w centralnej części kompozycji, ujęta od tyłu postać żołnierza siedzą-
cego i sylwetka w popiersiu na dalszym planie. 

Inspiracją do namalowania obrazu były fragmenty pamiętników Jana Chry-
zostoma Paska, które barwnie opisują udział wojsk polskich pod dowództwem 
Stefana Czarnieckiego w wyprawie armii sojuszniczej brandenbursko-polsko-
-habsburskiej do Danii przeciw wojskom szwedzkim króla Karola X Gustawa 
w latach 1658–1659. Scena ujęta na obrazie nawiązuje zapewne do początkowych 
wydarzeń kampanii wojennej: „Poszliśmy potem do prowincyjej duńskiej, która 
się zowie Jutland, a przeszedszy stanął pułk królewski w Aarhusen, w mieście 
pięknym. Na naszą chorągiew że się dostała ulica, co nie było gdzie koni po-
stawić, stajen z czego budować, nawet i miejsca na budowanie ich nie było, bo 
bardzo w cieśni między wodami, jako Wenecyja, prosiliśmy się u Wojewody, żeby 
nam pozwolił stać we wsi”1. Obraz zebrał pochlebne recenzje, podkreślano jego 
walory kompozycyjne i artystyczne, chwalono zwłaszcza umiejętne zastosowanie 
światłocienia.

K.Z.-P.

1  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, Warszawa 
1987, s. 20.

I.27
HIsTOrIA
Z listu artysty do walerego Eljsza 
z 26 listopada 1867 wynika, że obraz 
był malowany od listopada tego roku: 
„[…] mam zaczęty obrazek historyczny 
z pamiętników Paska”. Prawdopodob-
nie jeszcze przed wystawą w TZsP 
w warszawie w 1868 sprzedany pry-
watnemu właścicielowi, zapewne hr. 
Franciszkowi Łubieńskiemu. w 1870 
TZsP zamówiło u rytownika Henryka 
redlicha miedzioryt z obrazu z prze-
znaczeniem na premium dla swoich 
członków. w 1887 podczas kolejnej 
wystawy w TZsP wzmiankowany jako 
własność Ludwika Krasińskiego. 

wYsTAwY 
1868 warszawa, TZsP 
1887 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Faleński 1868a, s. 261; Jenike 1868, 
s. 81; Kur. Codz. 1868, nr 156, s. 4; Kur. 
Codz. 1868, s. 2; Kur. warsz. 1868, 
nr 157, s. 2, nr 280, s. 3; Lesser 1868a, 
s. 114; strzecha 1868, r. 1, z. 6, s. 203; 
J. wojciechowski 1875, s. 387; J. woj-
ciechowski 1876, s. 414; Bluszcz 1887, 
nr 5, s. 40; Gerson 1887, s. 113; Go-
mulicki 1887, s. 92; Mazanowski 1887, 
s. 336; słowo 1887, s. 3; sprawozd. 
TZsP 1887, s. 13; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Gomulicki 1891, 
s. 428; Piątkowski 1911, s. 82; schröder 
1911, s. 36; Piątkowski 1915, s. 393; sy-
noradzki 1915, s. 2; Gerson-Dąbrowska 
1930, s. 293; Zakrzewski 1947, s. 61, 85, 
100, 161; wiercińska 1968, s. 122; Der-
wojed 1969, s. 20, 36, il. 6; wiercińska 
1969, s. 32; Okoń 1992, s. 198; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, 18.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 20. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 
759/25 MNw, rkps 759/30 MNw [listy 
Józefa Brandta do walerego Eljasza 
z 26.11.1867, 30.05.1868], DI 43364 
MNw [fot. obrazu], DI 58696 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty], 
DI 75158 MNw [pocztówka]. 

Lisowczyk i mężczyzna siędzący na 
ziemi, 1868, kat. II.117

Trębacz, 1868, kat. II.116

I.27
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HIsTOrIA
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wYsTAwY 
1868 warszawa, TZsP 
1887 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Faleński 1868a, s. 261; Jenike 1868, 
s. 81; Kur. Codz. 1868, nr 156, s. 4; Kur. 
Codz. 1868, s. 2; Kur. warsz. 1868, 
nr 157, s. 2, nr 280, s. 3; Lesser 1868a, 
s. 114; strzecha 1868, r. 1, z. 6, s. 203; 
J. wojciechowski 1875, s. 387; J. woj-
ciechowski 1876, s. 414; Bluszcz 1887, 
nr 5, s. 40; Gerson 1887, s. 113; Go-
mulicki 1887, s. 92; Mazanowski 1887, 
s. 336; słowo 1887, s. 3; sprawozd. 
TZsP 1887, s. 13; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Gomulicki 1891, 
s. 428; Piątkowski 1911, s. 82; schröder 
1911, s. 36; Piątkowski 1915, s. 393; sy-
noradzki 1915, s. 2; Gerson-Dąbrowska 
1930, s. 293; Zakrzewski 1947, s. 61, 85, 
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ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 20. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 
759/25 MNw, rkps 759/30 MNw [listy 
Józefa Brandta do walerego Eljasza 
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I.28 Hejże na Soplicę, 1868–1869 

Hajże na soplicę; Hejże na pole; Nocna wyprawa na sopliców; Przeprawa 
przez rzekę; wyprawa zaścianka Dobrzyńskich na soplicowo; wyprawa 
zaścianka Dobrzyńskich na sopliców; Zajazd na soplicowo; Zajazd nocny 
na sopliców
olej, ok. 38 × ok. 81 (15 × 32 cale) 
miejsce przechowywania nieznane

To kolejny obraz Brandta inspirowany wersami poematu Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza: „Reszta wsiadała na koń. / Hrabia i Gerwazy / Porządkują, rozdają 
oręże, rozkazy. / W końcu wszyscy przez długą zaścianku ulicę / Puścili się w cwał 
krzycząc: »Hajże na Soplicę!«”1. Artysta przygotował do kompozycji olejnej szki-
ce rysunkowe trzech postaci jeźdźców w kontuszach i czapli unoszącej się nad 
trzcinami. W jednej z sylwetek szlachcica dokonał istotnej zmiany układu ręki 
i na obrazie zaopatrzył ją w podniesioną ku górze szablę. Stosunkowo pobieżny 
opis kolorystyczny dzieła znamy z prasy warszawskiej: „[...] koloryt ogólny jest 
szary, tylko tarcza złocista księżyca jest jedynym jasnym punktem na obrazie 
i w tem właśnie zaleta artysty, że tak małemi środkami zdołał tak wielkie wraże-
nie wywołać w widzu”2. Krytyka stawiała ten obraz „w rzędzie dzieł prawdziwie 
niepospolitych”, w których wyraża się „pełna życia i prawdy kompozycja, koloryt 
trzymany w tonie właściwym, staranne choć niewyszukane wykończenie”3.

K.Z.-P. 

1  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1980, ks. VII: Rada, s. 208.
2  Lesser 1869, s. 335.
3  Kur. Codz. 1869, s. 1–2. 

I.28
HIsTOrIA
Ukończony w połowie stycznia 1869, 
w marcu zaprezentowany na wystawie 
w TZsP. Jeszcze w czasie jej trwania 
kupiony przez Mieczysława Epsteina 
(1833–1914), przemysłowca warszaw-
skiego i konsula generalnego Króle-
stwa Belgii i Królestwa włoch. 

wYsTAwY 
1869 warszawa, TZsP 
1887 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Gerson 1869a, s. 1; Kur. Codz. 1869, 
nr 58, s. 2; Kur. Codz. 1869, s. 1–2; Kur. 
warsz. 1869, nr 64, s. 4; Lesser 1869, 
s. 335; Opiek. Dom. 1869, s. 106; Giller 
1875, s. 2; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; Matuszewski 1885, s. 106; 
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Gerson 1887, 
s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; Kur. Codz. 
1887, s. 2; Mazanowski 1887, s. 336, 
338; słowo 1887, s. 3; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Gomulicki 1891, s. 427; wędrowiec 
1899, s. 985; Kędzierski 1909, s. 16; 
synoradzki 1915, s. 2; Zakrzewski 1947, 
s. 60, 106, 162; wiercińska 1968, s. 44; 
wiercińska 1969, s. 32; Hensel 1974, 
s. 74; Olchowska-schmidt 1996, s. 23; 
Fałtynowicz 2007, s. 137; Bąbiak 2010, 
s. 596; Micke-Broniarek 2015, s. 21.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 24; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 72 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 
759/34  MNw [list Józefa Brandta 
do walerego Eljasza z 15.01.1869], 
DI 74229/1 MNw [fot. obrazu], 
DI 74229/2 MNw [fot. obrazu], 
DI 81808 MNw [akwaforta, mie- 
dzioryt (1881), ze zbiorów artysty]. 

Klucznik, 1868, kat. II.123

I.29 Czaty Ukraińców, 1869 

Czaty; Czaty kozackie; Posterunek kozacki; Ukraińcy; Ukraińcy na czatach; 
Ukraińcy na czatach za czasów Konaszewicza sahajdacznego 
olej, płótno, 50 × 75 
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1869 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz nawiązuje do dziejów wojen prowadzonych na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej na początku XVII wieku z udziałem wojsk pod dowództwem 
Petra Konaszewicza-Sahajdacznego, hetmana Kozaków rejestrowych. 

Zachowały się szkice rysunkowe do dwóch postaci Kozaków: wspartego 
o rohatynę i siedzącego na wzniesieniu, które tworzą grupę z lewej strony kom-
pozycji olejnej. 

K.Z.-P.

I.29
HIsTOrIA
Obraz malowany dla Feliksa Gebeth-
nera (1832–1887), kupca, muzyka i ko-
lekcjonera, 27 marca 1869 był na ukoń-
czeniu. Z końcem kwietnia wysłany na 
wystawę w TZsP, skąd został bezpo-
średnio odebrany przez Gebethnera. 
w jego posiadaniu pozostawał nadal 
w 1881. w 1929 w zbiorach hr. Łubień-
skiej w Krakowie. 

wYsTAwY 
1869 warszawa, TZsP 
1881 warszawa, resursa Obywatelska 
(s. 9, nr kat. 89)
1887 warszawa, TZsP 
1929 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 20) 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1869, nr 91, s. 3; Filipowicz 
1869, s. 132; sprawozd. TZsP 1874, 
s. 66; Tyg. Powsz. 1878, nr 19, s. 293; 
Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
struve 1881, s. 359; Bluszcz 1887, nr 5, 
s. 40; Gerson 1887, s. 113; Gomulicki 
1887, s. 92; Kur. Codz. 1887, s. 2; Maza-
nowski 1887, s. 336; słowo 1887, s. 3; 
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Il. 1887, 
s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Za-
krzewski 1947, s. 162; Apanowicz 1968, 
s. 260; wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 
1976, s. 41.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 22. Biblioteka Publiczna 
m.st. warszawy, Widoki Warszawy, al-
bum fotograficzny, ok. 1880, sygn. szt. 
Fot. 901 [fot. wnętrza mieszkania Fe-
liksa Gebethnera]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 15 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/35 
MNw [list Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 27.03.1869], DI 58700 MNw 
[fot. obrazu]. Kozak w pozycji półleżącej, 1869, kat. II.127 Kozak z rohatyną, 1869, kat. II.128

I.28

I.29

Dwaj jeźdźcy, 1868, 
kat. II.121

Dwaj jeźdźcy, 1868, 
kat. II.122
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I.28 Hejże na Soplicę, 1868–1869 

Hajże na soplicę; Hejże na pole; Nocna wyprawa na sopliców; Przeprawa 
przez rzekę; wyprawa zaścianka Dobrzyńskich na soplicowo; wyprawa 
zaścianka Dobrzyńskich na sopliców; Zajazd na soplicowo; Zajazd nocny 
na sopliców
olej, ok. 38 × ok. 81 (15 × 32 cale) 
miejsce przechowywania nieznane

To kolejny obraz Brandta inspirowany wersami poematu Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza: „Reszta wsiadała na koń. / Hrabia i Gerwazy / Porządkują, rozdają 
oręże, rozkazy. / W końcu wszyscy przez długą zaścianku ulicę / Puścili się w cwał 
krzycząc: »Hajże na Soplicę!«”1. Artysta przygotował do kompozycji olejnej szki-
ce rysunkowe trzech postaci jeźdźców w kontuszach i czapli unoszącej się nad 
trzcinami. W jednej z sylwetek szlachcica dokonał istotnej zmiany układu ręki 
i na obrazie zaopatrzył ją w podniesioną ku górze szablę. Stosunkowo pobieżny 
opis kolorystyczny dzieła znamy z prasy warszawskiej: „[...] koloryt ogólny jest 
szary, tylko tarcza złocista księżyca jest jedynym jasnym punktem na obrazie 
i w tem właśnie zaleta artysty, że tak małemi środkami zdołał tak wielkie wraże-
nie wywołać w widzu”2. Krytyka stawiała ten obraz „w rzędzie dzieł prawdziwie 
niepospolitych”, w których wyraża się „pełna życia i prawdy kompozycja, koloryt 
trzymany w tonie właściwym, staranne choć niewyszukane wykończenie”3.

K.Z.-P. 

1  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1980, ks. VII: Rada, s. 208.
2  Lesser 1869, s. 335.
3  Kur. Codz. 1869, s. 1–2. 

I.28
HIsTOrIA
Ukończony w połowie stycznia 1869, 
w marcu zaprezentowany na wystawie 
w TZsP. Jeszcze w czasie jej trwania 
kupiony przez Mieczysława Epsteina 
(1833–1914), przemysłowca warszaw-
skiego i konsula generalnego Króle-
stwa Belgii i Królestwa włoch. 

wYsTAwY 
1869 warszawa, TZsP 
1887 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Gerson 1869a, s. 1; Kur. Codz. 1869, 
nr 58, s. 2; Kur. Codz. 1869, s. 1–2; Kur. 
warsz. 1869, nr 64, s. 4; Lesser 1869, 
s. 335; Opiek. Dom. 1869, s. 106; Giller 
1875, s. 2; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; Matuszewski 1885, s. 106; 
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Gerson 1887, 
s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; Kur. Codz. 
1887, s. 2; Mazanowski 1887, s. 336, 
338; słowo 1887, s. 3; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Gomulicki 1891, s. 427; wędrowiec 
1899, s. 985; Kędzierski 1909, s. 16; 
synoradzki 1915, s. 2; Zakrzewski 1947, 
s. 60, 106, 162; wiercińska 1968, s. 44; 
wiercińska 1969, s. 32; Hensel 1974, 
s. 74; Olchowska-schmidt 1996, s. 23; 
Fałtynowicz 2007, s. 137; Bąbiak 2010, 
s. 596; Micke-Broniarek 2015, s. 21.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 24; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 72 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 
759/34  MNw [list Józefa Brandta 
do walerego Eljasza z 15.01.1869], 
DI 74229/1 MNw [fot. obrazu], 
DI 74229/2 MNw [fot. obrazu], 
DI 81808 MNw [akwaforta, mie- 
dzioryt (1881), ze zbiorów artysty]. 

Klucznik, 1868, kat. II.123

I.29 Czaty Ukraińców, 1869 

Czaty; Czaty kozackie; Posterunek kozacki; Ukraińcy; Ukraińcy na czatach; 
Ukraińcy na czatach za czasów Konaszewicza sahajdacznego 
olej, płótno, 50 × 75 
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1869 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz nawiązuje do dziejów wojen prowadzonych na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej na początku XVII wieku z udziałem wojsk pod dowództwem 
Petra Konaszewicza-Sahajdacznego, hetmana Kozaków rejestrowych. 

Zachowały się szkice rysunkowe do dwóch postaci Kozaków: wspartego 
o rohatynę i siedzącego na wzniesieniu, które tworzą grupę z lewej strony kom-
pozycji olejnej. 

K.Z.-P.

I.29
HIsTOrIA
Obraz malowany dla Feliksa Gebeth-
nera (1832–1887), kupca, muzyka i ko-
lekcjonera, 27 marca 1869 był na ukoń-
czeniu. Z końcem kwietnia wysłany na 
wystawę w TZsP, skąd został bezpo-
średnio odebrany przez Gebethnera. 
w jego posiadaniu pozostawał nadal 
w 1881. w 1929 w zbiorach hr. Łubień-
skiej w Krakowie. 

wYsTAwY 
1869 warszawa, TZsP 
1881 warszawa, resursa Obywatelska 
(s. 9, nr kat. 89)
1887 warszawa, TZsP 
1929 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 20) 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1869, nr 91, s. 3; Filipowicz 
1869, s. 132; sprawozd. TZsP 1874, 
s. 66; Tyg. Powsz. 1878, nr 19, s. 293; 
Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
struve 1881, s. 359; Bluszcz 1887, nr 5, 
s. 40; Gerson 1887, s. 113; Gomulicki 
1887, s. 92; Kur. Codz. 1887, s. 2; Maza-
nowski 1887, s. 336; słowo 1887, s. 3; 
sprawozd. TZsP 1887, s. 13; Tyg. Il. 1887, 
s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Za-
krzewski 1947, s. 162; Apanowicz 1968, 
s. 260; wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 
1976, s. 41.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 22. Biblioteka Publiczna 
m.st. warszawy, Widoki Warszawy, al-
bum fotograficzny, ok. 1880, sygn. szt. 
Fot. 901 [fot. wnętrza mieszkania Fe-
liksa Gebethnera]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 15 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. rkps 759/35 
MNw [list Józefa Brandta do walerego 
Eljasza z 27.03.1869], DI 58700 MNw 
[fot. obrazu]. Kozak w pozycji półleżącej, 1869, kat. II.127 Kozak z rohatyną, 1869, kat. II.128

I.28

I.29

Dwaj jeźdźcy, 1868, 
kat. II.121

Dwaj jeźdźcy, 1868, 
kat. II.122
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I.30

I.31

I.30
HIsTOrIA
Artysta ukończył pracę nad obrazem 
na przełomie lutego i marca 1869, 
a już pod koniec marca wysłał go na 
wystawę w TPsP w Krakowie. Zaku-
piony przez Towarzystwo (za 330 złr.) 
z przeznaczeniem na loterię wśród 
członków, wylosował go Jan Feik, ku-
piec z Krakowa. w tym kontekście budzi 
zastrzeżenia informacja zamieszczona 
w „Kłosach” w 1870 roku (w podpisie 
pod reprodukcją): „Obraz Brandta z wy-
stawy Monachijskiej”. 

wYsTAwY
1869 Monachium, Kunstverein (?)
1869 Kraków, TPsP (s. 4, nr kat. 70)
1918 Lwów (nr kat. 15) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 22)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 180, il. na s. 82)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1868/1869, s. 8, 10; Czas 
1869, s. 1; Kłosy 1869, s. 264; Kvèty 1869, 
s. 167; Kłosy 1870, nr 237, il. na s. 21; swi-
eykowski 1905, s. 16 [dat. 1868]; Muzea 
Lwowa 1929, s. 78, 103, nr kat. i il. 228 
[dat. 1887]; Zakrzewski 1947, s. 62, 145; 
Kat. tvorìv LDKG 1955, s. 66; Leŝins’ka 
1967, s. 76; Derwojed 1969, s. 17, 37, il. 22; 
Krilatij 1969, s. 14, il. na s. 15; Putìvnik 
LKG 1972, s. 73, 74; Fedoruk 1976, s. 40; 
Malinowski 1987, s. 116, 117, il. 99; szelest 
1990, s. 36, nr kat. i il. 98; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 28; Malinowski 2003, 
s. 181, 182, il. na s. 182; Chomyn 2006, 
s. 60, il. [dat. 1867]; Olchowska-schmidt 
2007, s. 145; Micke-Broniarek 2015, s. 14, 
15, il. na s. 15, 82.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Jerzy Güttler, 
Spisy obrazów i rzeźb Lwowskiej Ga
lerii Obrazów. Dział III Sztuka polska 
od r. 1850, Lwów, 1944, mps, nr 1438, 
k. 93, nr kat. 619 [dat. 1887]. MNw, 
ZIiF, nr inw. rkps 759/35 MNw [list 
Józefa Brandta do walerego Eljasza 
z 27.03.1869]. 

I.31
HIsTOrIA
Artysta malował obraz w maju i kwietniu 
1874, specjalnie dla hr. włodzimierza 
Dzieduszyckiego (1825–1899), od którego 
otrzymał zabytkowe kostiumy do swojej 
kolekcji. Podczas wystawy w lwowskim 
TPsP był on już własnością Dzieduszyc-
kiego, w 1882 pozostawał nadal w jego 
zbiorach. Na początku XX wieku wraz 
z całą kolekcją obrazów przeniesiony do 
Galerii Miączyńskich-Dzieduszyckich we 
Lwowie, udostępnionej zwiedzającym 
w 1909. w 1926 nadal się tam znajdował. 
w 2005 sprzedany w Domu Aukcyj-
nym rempex w warszawie. w latach 
2010–2011 eksponowany w Muzeum 

I.30 Pożegnanie, 1869

Kozak i dziewczyna; Kozak i dziewczyna przy studni; Kozak konia poił; 
Proŝannâ
olej, płótno, 39 × 61,5
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 186[9] 
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-899
Kupiony w 1912 od Marii Kaczorowskiej ze Lwowa.

I.31 Kozak konia poił, 1874

Kozak i dziewczyna przy studni; Kozak konia napowau; Kozak przy studni; 
Kozak ukraiński; Umizgi kozaka zaporożskiego do mołodycy przy studni; 
Zaloty — kozak konia poił
olej, płótno, 45,5 × 70,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874 r. 
własność prywatna

W katalogach wystaw i zbiorów LNGS (a w ślad za tym również w innych współ-
czesnych publikacjach) obraz Pożegnanie jest datowany na 1867 rok — tak został 
zinterpretowany zapis w słabo czytelnej sygnaturze. Wydaje się to jednak wątpliwe 
w świetle korespondencji artysty z lat 1867 i 18681, w której nie ma wzmianki doty-
czącej dzieła o takim temacie. Pierwsza informacja, którą można z nim powiązać, 
pochodzi z listu do rodziny z 5 marca 1869 roku: „Teraz mam ukończony dość 
duży obrazek, któren mam zamiar posłać na Kraków do Lwowa, przedstawia Koza-
ka z dziewczyną u studni, do piosenki znanej na całej Rusi »Konia Kozak napuwał, 
Dziuwa wodu brała, Kozak dziuwie zaśpiewał, Dziuwa zapłakała«”2. Natomiast 
27 marca 1869 roku artysta donosił Eljaszowi: „Zapewne w tych dniach przyjdzie 
do Krakowa mój mały obrazek skomponowany do piosenki małoruskiej, cenę za 
niego nałożoną pozostawiam jako ostateczną;”3. Za przesunięciem datowania na 
rok 1869 przemawia też brak jakichkolwiek wzmianek o obrazie przedstawiającym 
Kozaka i dziewczynę w licznych artykułach prasowych poświęconych malarstwu 
Brandta lub w Sprawozdaniach TPSP w Krakowie z lat 1867–1868.

Płótnem Pożegnanie artysta zainicjował temat zalotów Kozaka do młodej 
Ukrainki, w latach 70. powracający kilkakrotnie w jego twórczości. Niewątpliwie 
wpływ na ponowne zainteresowanie się tą tematyką wywarły wrażenia z wy-
prawy na Kresy, którą podjął z Juliuszem Kossakiem w lecie 1874 roku. W jego 
dziełach z lat 1874–1875 pojawia się wyraźnie wyczuwalna nuta zauroczenia ma-
lowniczym pejzażem Ukrainy, bujną, rozkwitłą w słońcu przyrodą, a także stylem 
życia i obyczajowością jej rdzennych mieszkańców. Opisując tę samą anegdotę 
na kilku płótnach o zróżnicowanych formatach, Brandt zmieniał w sposób dość 
istotny strukturę kompozycji. Jednak w przypadku dzieł Kozak i dziewczyna przy 
studni oraz Odpoczynek przy studni główna scena została przedstawiona w niemal 
identycznym układzie, a niewielkie różnice pojawiły się jedynie w partii pejzażu 
w tle oraz w umaszczeniu koni. Charakter repliki ma również dość pobieżnie 
malowana akwarela Zaloty, naśladująca kompozycję zatytułowaną Rozmowa. O tak 
wyjątkowym przywiązaniu artysty do motywu zalotów Kozaka zadecydowały 
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I.30

I.31

I.30
HIsTOrIA
Artysta ukończył pracę nad obrazem 
na przełomie lutego i marca 1869, 
a już pod koniec marca wysłał go na 
wystawę w TPsP w Krakowie. Zaku-
piony przez Towarzystwo (za 330 złr.) 
z przeznaczeniem na loterię wśród 
członków, wylosował go Jan Feik, ku-
piec z Krakowa. w tym kontekście budzi 
zastrzeżenia informacja zamieszczona 
w „Kłosach” w 1870 roku (w podpisie 
pod reprodukcją): „Obraz Brandta z wy-
stawy Monachijskiej”. 

wYsTAwY
1869 Monachium, Kunstverein (?)
1869 Kraków, TPsP (s. 4, nr kat. 70)
1918 Lwów (nr kat. 15) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 22)
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 180, il. na s. 82)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1868/1869, s. 8, 10; Czas 
1869, s. 1; Kłosy 1869, s. 264; Kvèty 1869, 
s. 167; Kłosy 1870, nr 237, il. na s. 21; swi-
eykowski 1905, s. 16 [dat. 1868]; Muzea 
Lwowa 1929, s. 78, 103, nr kat. i il. 228 
[dat. 1887]; Zakrzewski 1947, s. 62, 145; 
Kat. tvorìv LDKG 1955, s. 66; Leŝins’ka 
1967, s. 76; Derwojed 1969, s. 17, 37, il. 22; 
Krilatij 1969, s. 14, il. na s. 15; Putìvnik 
LKG 1972, s. 73, 74; Fedoruk 1976, s. 40; 
Malinowski 1987, s. 116, 117, il. 99; szelest 
1990, s. 36, nr kat. i il. 98; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 28; Malinowski 2003, 
s. 181, 182, il. na s. 182; Chomyn 2006, 
s. 60, il. [dat. 1867]; Olchowska-schmidt 
2007, s. 145; Micke-Broniarek 2015, s. 14, 
15, il. na s. 15, 82.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Jerzy Güttler, 
Spisy obrazów i rzeźb Lwowskiej Ga
lerii Obrazów. Dział III Sztuka polska 
od r. 1850, Lwów, 1944, mps, nr 1438, 
k. 93, nr kat. 619 [dat. 1887]. MNw, 
ZIiF, nr inw. rkps 759/35 MNw [list 
Józefa Brandta do walerego Eljasza 
z 27.03.1869]. 

I.31
HIsTOrIA
Artysta malował obraz w maju i kwietniu 
1874, specjalnie dla hr. włodzimierza 
Dzieduszyckiego (1825–1899), od którego 
otrzymał zabytkowe kostiumy do swojej 
kolekcji. Podczas wystawy w lwowskim 
TPsP był on już własnością Dzieduszyc-
kiego, w 1882 pozostawał nadal w jego 
zbiorach. Na początku XX wieku wraz 
z całą kolekcją obrazów przeniesiony do 
Galerii Miączyńskich-Dzieduszyckich we 
Lwowie, udostępnionej zwiedzającym 
w 1909. w 1926 nadal się tam znajdował. 
w 2005 sprzedany w Domu Aukcyj-
nym rempex w warszawie. w latach 
2010–2011 eksponowany w Muzeum 

I.30 Pożegnanie, 1869

Kozak i dziewczyna; Kozak i dziewczyna przy studni; Kozak konia poił; 
Proŝannâ
olej, płótno, 39 × 61,5
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 186[9] 
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-899
Kupiony w 1912 od Marii Kaczorowskiej ze Lwowa.

I.31 Kozak konia poił, 1874

Kozak i dziewczyna przy studni; Kozak konia napowau; Kozak przy studni; 
Kozak ukraiński; Umizgi kozaka zaporożskiego do mołodycy przy studni; 
Zaloty — kozak konia poił
olej, płótno, 45,5 × 70,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874 r. 
własność prywatna

W katalogach wystaw i zbiorów LNGS (a w ślad za tym również w innych współ-
czesnych publikacjach) obraz Pożegnanie jest datowany na 1867 rok — tak został 
zinterpretowany zapis w słabo czytelnej sygnaturze. Wydaje się to jednak wątpliwe 
w świetle korespondencji artysty z lat 1867 i 18681, w której nie ma wzmianki doty-
czącej dzieła o takim temacie. Pierwsza informacja, którą można z nim powiązać, 
pochodzi z listu do rodziny z 5 marca 1869 roku: „Teraz mam ukończony dość 
duży obrazek, któren mam zamiar posłać na Kraków do Lwowa, przedstawia Koza-
ka z dziewczyną u studni, do piosenki znanej na całej Rusi »Konia Kozak napuwał, 
Dziuwa wodu brała, Kozak dziuwie zaśpiewał, Dziuwa zapłakała«”2. Natomiast 
27 marca 1869 roku artysta donosił Eljaszowi: „Zapewne w tych dniach przyjdzie 
do Krakowa mój mały obrazek skomponowany do piosenki małoruskiej, cenę za 
niego nałożoną pozostawiam jako ostateczną;”3. Za przesunięciem datowania na 
rok 1869 przemawia też brak jakichkolwiek wzmianek o obrazie przedstawiającym 
Kozaka i dziewczynę w licznych artykułach prasowych poświęconych malarstwu 
Brandta lub w Sprawozdaniach TPSP w Krakowie z lat 1867–1868.

Płótnem Pożegnanie artysta zainicjował temat zalotów Kozaka do młodej 
Ukrainki, w latach 70. powracający kilkakrotnie w jego twórczości. Niewątpliwie 
wpływ na ponowne zainteresowanie się tą tematyką wywarły wrażenia z wy-
prawy na Kresy, którą podjął z Juliuszem Kossakiem w lecie 1874 roku. W jego 
dziełach z lat 1874–1875 pojawia się wyraźnie wyczuwalna nuta zauroczenia ma-
lowniczym pejzażem Ukrainy, bujną, rozkwitłą w słońcu przyrodą, a także stylem 
życia i obyczajowością jej rdzennych mieszkańców. Opisując tę samą anegdotę 
na kilku płótnach o zróżnicowanych formatach, Brandt zmieniał w sposób dość 
istotny strukturę kompozycji. Jednak w przypadku dzieł Kozak i dziewczyna przy 
studni oraz Odpoczynek przy studni główna scena została przedstawiona w niemal 
identycznym układzie, a niewielkie różnice pojawiły się jedynie w partii pejzażu 
w tle oraz w umaszczeniu koni. Charakter repliki ma również dość pobieżnie 
malowana akwarela Zaloty, naśladująca kompozycję zatytułowaną Rozmowa. O tak 
wyjątkowym przywiązaniu artysty do motywu zalotów Kozaka zadecydowały 
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Gerson 1887, s. 113 [jako Zalety Koza
ka]; Gomulicki 1887, s. 92; Mazanowski 
1887, s. 336; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Kat. zbiorów TZsP 1901, s. 9, nr kat. 43, 
1904, s. 7, nr kat. 55, 1908, s. 5, nr kat. 55, 
1912, s. 3, nr kat. 55, 1920, s. 5, nr kat. 55, 
1924, s. 4, nr kat. 55, il. nlb., 1925, 
s. nlb., nr kat. 55, il. nlb., 1933, s. 5, 
nr kat. 55, 1935, s. 5, nr kat. 55, 1938, s. 6, 
nr kat. 55; swieykowski 1905, s. 277; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 12; 
Chwalewik 1916, s. 205; Niewiadomski 
1926, il. na s. 140; Urbański 1926, s. 7; 
Chwalewik 1927, s. 362; Husarski 1929, 
s. 383, il. na s. 378; sztuki Piękne 1929, 
r. 5, nr 11, s. 445; Gerson-Dąbrowska 
1930, s. 296; sprawozd. TZsP 1933, s. 19; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Zakrzewski 1947, 
s. 165; wiercińska 1968, s. 83; Derwo-
jed 1969, s. 37, il. 20; wiercińska 1969, 
s. 32; Kat. zbiorów MNw 1975, s. 71, 
nr kat. i il. 160; Cat. des collections MNV 
1979, s. 117, nr kat. i il. 158; sowińska 
1976, s. 11, 33 [dat. 1884], il. na s. 11; 
Bühler 1993, s. 102 [jako Das Liebeswer
ben], 115 [jako Kosak und Mädchen]; 
Palacz 1997, s. 77; Olchowska-schmidt 
1996, s. 28; Bühler 1998, s. 98, 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 44, il. na s. 41; 
Bartoszek 2015, s. 33, il. na s. 93; Micke-
-Broniarek 2015, s. 15, 16, il. na s. 93. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne przed 
1916], rkps, k. nlb. [jako Zaloty]. MNw, 
Archiwum, Akta MNw, sygn. 706a [pro-
tokół otwarcia skrzyni nr 2, 1.10.1942]; 
ZIiF, nr inw. DI 39576 MNw [fot. obrazu 
przed 1939], DI 81972/9 MNw [fot. obra-
zu ze zbiorów TZsP, przed 1939]. 

I.34
HIsTOrIA
Około 2001 w zbiorach prywatnych 
w Anglii. w marcu 2009 sprzeda-
ny w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 22.03.2009, nr kat. i il. 29.

I.35
HIsTOrIA
Brandt malował to płótno dla Alek-
sandra stanisława Orłowskiego 
(1817–1893) w pierwszej połowie 1875, 
zamierzał je ukończyć przed wyjazdem 
do Polski w lipcu tego roku. w 1882 
obraz był nadal własnością Orłowskie-
go w majątku Jarmolińce na Podolu, 
następnie jego syna Ksawerego Orłow-
skiego (1862–1926). Po pożarze pałacu 
w Jarmolińcach w 1905 przeniesiony 
wraz z innymi ocalałymi przedmiotami 
do pałacu w Malejowcach. w 1924 
Orłowski wystawił go na sprzedaż 
w salonie sztuki Abe Gutnajera 
w warszawie. w 1926 był własnością 

I.32

I.33

Okręgowym w rzeszowie jako depozyt 
z kolekcji prywatnej.

wYsTAwY
1874–1875 Lwów, TPsP (s. 12, nr kat. 35)
1882 Przemyśl, ratusz (s. 3, 
nr kat. I/49)
2010 rzeszów, MO (s. 8, il.) 
2012–2013 stalowa wola, Mr (s. 46, 
nr kat. 6, il. na s. 11)
2015–2016 radom, MJM (s. 8, 26, il.)

BIBLIOGrAFIA
Giller 1875, s. 2; rogosz 1875, s. 229; 
Tyg. Il. 1875, nr 406, s. 237; Zawadzki 
1882a, s. 261; Chwalewik 1926, s. 404; 
Daszewski 1985, s. 52, 57; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 28; Kat. rempex 
16.11.2005, nr kat. i il. 290; siciak 2010, 
s. 12, il. na s. 13. 

I.32
HIsTOrIA
Pochodził ze zbiorów rodziny artysty. 
w styczniu 2013 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. rempex 23.01.2013, nr kat. i il. 142. 

I.33
HIsTOrIA
w maju 1874 wystawiony w Kunst-
vereinie w Monachium, w tym samym 
roku kupiony od artysty do zbiorów TZsP 
(za 500 rbs.). Jego graficzna repro-
dukcja, wykonana przez firmę Husnik 
& Häusler w Pradze, była premium dla 
członków TZsP za rok 1927. w latach 
1956–1964 zdeponowany w MKis; od 
września 1988 eksponowany jako de-
pozyt MNw w pałacu Brandta, w CrP 
w Orońsku.

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein 
1874 warszawa, TZsP 
1887 warszawa, TZsP
1926 warszawa, TZsP (s. 12, 17, 
nr kat. 4, il. na s. 34)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 13)
1939 warszawa, TZsP (poza kat.)
1954 Kraków, TPsP [2] (s. 10, nr kat. 10)
1974, Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 18)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 2)
1987 Ostrołęka, MO 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 19, s. 149; 
Kłosy 1874, nr 480, s. 176; Kunstchronik 
1874a, s. 453–454; Lesser 1874a, s. 392; 
sprawozd. TZsP 1874, s. 12, 24, 66; 
J. wojciechowski 1874, s. 75; Kłosy 1875, 
nr 507, s. 172, il. na s. 164–165; sprawozd. 
TZsP 1875, s. 24, 1876, s. 23, 1877, s. 24, 
1878, s. 20; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; sprawozd. TZsP 1879, s. 13, 
1880, s. 13, 1881, s. 14, 1882, s. 22, 1883, 
s. 21; Gomulicki 1885, s. 4; Kur. warsz. 
1885, s. 2; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; 

zapewne względy natury komercyjnej — te sentymentalne, nawiązujące do barw-
nego folkloru życia kresowego sceny rodzajowe łatwo znajdowały nabywców. 

Zgodnie z sugestią samego malarza źródłem inspiracji dla tych obrazów były 
słowa starej dumki ukraińskiej, w wersji spolszczonej znanej pod tytułem Kozak 
konia napawał, opiewającej pożegnanie z dziewczyną wyruszającego na wojnę Ko-
zaka. Anegdota przedstawiona na płótnie z 1869 roku wiernie odzwierciedla treść 
piosenki. Widoczny na drugim planie (tylko w tej jednej kompozycji) oddalający 
się od widza oddział żołnierzy jednoznacznie sugeruje powód rozstania z dziew-
czyną. To pierwsze dzieło jest bliskie popularnemu w malarstwie romantyzmu 
tematowi ramowemu żołnierza żegnającego się z ukochaną przed wyprawą wo-
jenną. Odwołanie się Brandta do pejzażu i realiów życia mieszkańców Ukrainy 
osłabiło nutę patosu, obecną na przykład w dziełach Artura Grottgera lub Józefa 
Simmlera ukazujących pożegnanie idącego walczyć za ojczyznę powstańca czy 
polskiego rycerza4. 

W obrazach rozpoczynających tę serię przedstawień artysta eksponuje przede 
wszystkim aspekt emocjonalny — smutek i lęk towarzyszące chwili rozstania 
z ruszającym do walki żołnierzem. Przeżycia pary bohaterów znajdują dopeł-
nienie w otaczającej ich scenerii zapadającego zmierzchu. W kolejnych dziełach 
ów podniosły, minorowy nastrój stopniowo ustępuje, zdominowany przez siel-
sko-sentymentalny wydźwięk przedstawianej anegdoty. Kozak nie tyle się żegna, 
co zaleca z dużą śmiałością i mołojecką fantazją. Towarzyszące mu psy sugerują 
raczej wyjazd na polowanie, a nie na wojnę. Dziewczyna natomiast bywa zamyślo-
na, może niepewna dotrzymania składanych jej obietnic lub przeciwnie — pewna 
siebie, a nawet uwodzicielska. Stroje postaci przybierają coraz bogatszą i bardziej 
efektowną formę, aż do barwnego — chciałoby się powiedzieć teatralnego — 
kostiumu Kozaka na płótnie ze zbiorów MNW. Niezależnie jednak od wymowy 

I.32  Szkic białego konia (studium do obrazu Zaloty 
Kozaka), 1874

olej, papier naklejony na tekturę, 20,5 × 24
u dołu po prawej pieczątka faksymilowa: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.33 Zaloty Kozaka, 1874 

Courmacher; Kozak i dziewczyna; Kozak i dziewczyna przy studni; U studni; 
Zaloty; Zaloty Kozaka 
olej, płótno, 43 × 83
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy. | 1874
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 972 MNw (d. 182734)
Pochodzi ze zbiorów TZsP, w Muzeum od 1942. 

I.34

I.34 Zaloty — Kozak i dziewczyna, ok. 1874–1875

olej, płótno, 42 × 22
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy.
własność prywatna

Szkice koni i postaci do obrazów, 
ok. 1874, fragm., kat. II.185
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Gerson 1887, s. 113 [jako Zalety Koza
ka]; Gomulicki 1887, s. 92; Mazanowski 
1887, s. 336; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Kat. zbiorów TZsP 1901, s. 9, nr kat. 43, 
1904, s. 7, nr kat. 55, 1908, s. 5, nr kat. 55, 
1912, s. 3, nr kat. 55, 1920, s. 5, nr kat. 55, 
1924, s. 4, nr kat. 55, il. nlb., 1925, 
s. nlb., nr kat. 55, il. nlb., 1933, s. 5, 
nr kat. 55, 1935, s. 5, nr kat. 55, 1938, s. 6, 
nr kat. 55; swieykowski 1905, s. 277; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 12; 
Chwalewik 1916, s. 205; Niewiadomski 
1926, il. na s. 140; Urbański 1926, s. 7; 
Chwalewik 1927, s. 362; Husarski 1929, 
s. 383, il. na s. 378; sztuki Piękne 1929, 
r. 5, nr 11, s. 445; Gerson-Dąbrowska 
1930, s. 296; sprawozd. TZsP 1933, s. 19; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Zakrzewski 1947, 
s. 165; wiercińska 1968, s. 83; Derwo-
jed 1969, s. 37, il. 20; wiercińska 1969, 
s. 32; Kat. zbiorów MNw 1975, s. 71, 
nr kat. i il. 160; Cat. des collections MNV 
1979, s. 117, nr kat. i il. 158; sowińska 
1976, s. 11, 33 [dat. 1884], il. na s. 11; 
Bühler 1993, s. 102 [jako Das Liebeswer
ben], 115 [jako Kosak und Mädchen]; 
Palacz 1997, s. 77; Olchowska-schmidt 
1996, s. 28; Bühler 1998, s. 98, 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 44, il. na s. 41; 
Bartoszek 2015, s. 33, il. na s. 93; Micke-
-Broniarek 2015, s. 15, 16, il. na s. 93. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne przed 
1916], rkps, k. nlb. [jako Zaloty]. MNw, 
Archiwum, Akta MNw, sygn. 706a [pro-
tokół otwarcia skrzyni nr 2, 1.10.1942]; 
ZIiF, nr inw. DI 39576 MNw [fot. obrazu 
przed 1939], DI 81972/9 MNw [fot. obra-
zu ze zbiorów TZsP, przed 1939]. 

I.34
HIsTOrIA
Około 2001 w zbiorach prywatnych 
w Anglii. w marcu 2009 sprzeda-
ny w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 22.03.2009, nr kat. i il. 29.

I.35
HIsTOrIA
Brandt malował to płótno dla Alek-
sandra stanisława Orłowskiego 
(1817–1893) w pierwszej połowie 1875, 
zamierzał je ukończyć przed wyjazdem 
do Polski w lipcu tego roku. w 1882 
obraz był nadal własnością Orłowskie-
go w majątku Jarmolińce na Podolu, 
następnie jego syna Ksawerego Orłow-
skiego (1862–1926). Po pożarze pałacu 
w Jarmolińcach w 1905 przeniesiony 
wraz z innymi ocalałymi przedmiotami 
do pałacu w Malejowcach. w 1924 
Orłowski wystawił go na sprzedaż 
w salonie sztuki Abe Gutnajera 
w warszawie. w 1926 był własnością 

I.32

I.33

Okręgowym w rzeszowie jako depozyt 
z kolekcji prywatnej.

wYsTAwY
1874–1875 Lwów, TPsP (s. 12, nr kat. 35)
1882 Przemyśl, ratusz (s. 3, 
nr kat. I/49)
2010 rzeszów, MO (s. 8, il.) 
2012–2013 stalowa wola, Mr (s. 46, 
nr kat. 6, il. na s. 11)
2015–2016 radom, MJM (s. 8, 26, il.)

BIBLIOGrAFIA
Giller 1875, s. 2; rogosz 1875, s. 229; 
Tyg. Il. 1875, nr 406, s. 237; Zawadzki 
1882a, s. 261; Chwalewik 1926, s. 404; 
Daszewski 1985, s. 52, 57; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 28; Kat. rempex 
16.11.2005, nr kat. i il. 290; siciak 2010, 
s. 12, il. na s. 13. 

I.32
HIsTOrIA
Pochodził ze zbiorów rodziny artysty. 
w styczniu 2013 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. rempex 23.01.2013, nr kat. i il. 142. 

I.33
HIsTOrIA
w maju 1874 wystawiony w Kunst-
vereinie w Monachium, w tym samym 
roku kupiony od artysty do zbiorów TZsP 
(za 500 rbs.). Jego graficzna repro-
dukcja, wykonana przez firmę Husnik 
& Häusler w Pradze, była premium dla 
członków TZsP za rok 1927. w latach 
1956–1964 zdeponowany w MKis; od 
września 1988 eksponowany jako de-
pozyt MNw w pałacu Brandta, w CrP 
w Orońsku.

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein 
1874 warszawa, TZsP 
1887 warszawa, TZsP
1926 warszawa, TZsP (s. 12, 17, 
nr kat. 4, il. na s. 34)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 13)
1939 warszawa, TZsP (poza kat.)
1954 Kraków, TPsP [2] (s. 10, nr kat. 10)
1974, Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 18)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 2)
1987 Ostrołęka, MO 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 19, s. 149; 
Kłosy 1874, nr 480, s. 176; Kunstchronik 
1874a, s. 453–454; Lesser 1874a, s. 392; 
sprawozd. TZsP 1874, s. 12, 24, 66; 
J. wojciechowski 1874, s. 75; Kłosy 1875, 
nr 507, s. 172, il. na s. 164–165; sprawozd. 
TZsP 1875, s. 24, 1876, s. 23, 1877, s. 24, 
1878, s. 20; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; sprawozd. TZsP 1879, s. 13, 
1880, s. 13, 1881, s. 14, 1882, s. 22, 1883, 
s. 21; Gomulicki 1885, s. 4; Kur. warsz. 
1885, s. 2; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; 

zapewne względy natury komercyjnej — te sentymentalne, nawiązujące do barw-
nego folkloru życia kresowego sceny rodzajowe łatwo znajdowały nabywców. 

Zgodnie z sugestią samego malarza źródłem inspiracji dla tych obrazów były 
słowa starej dumki ukraińskiej, w wersji spolszczonej znanej pod tytułem Kozak 
konia napawał, opiewającej pożegnanie z dziewczyną wyruszającego na wojnę Ko-
zaka. Anegdota przedstawiona na płótnie z 1869 roku wiernie odzwierciedla treść 
piosenki. Widoczny na drugim planie (tylko w tej jednej kompozycji) oddalający 
się od widza oddział żołnierzy jednoznacznie sugeruje powód rozstania z dziew-
czyną. To pierwsze dzieło jest bliskie popularnemu w malarstwie romantyzmu 
tematowi ramowemu żołnierza żegnającego się z ukochaną przed wyprawą wo-
jenną. Odwołanie się Brandta do pejzażu i realiów życia mieszkańców Ukrainy 
osłabiło nutę patosu, obecną na przykład w dziełach Artura Grottgera lub Józefa 
Simmlera ukazujących pożegnanie idącego walczyć za ojczyznę powstańca czy 
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W obrazach rozpoczynających tę serię przedstawień artysta eksponuje przede 
wszystkim aspekt emocjonalny — smutek i lęk towarzyszące chwili rozstania 
z ruszającym do walki żołnierzem. Przeżycia pary bohaterów znajdują dopeł-
nienie w otaczającej ich scenerii zapadającego zmierzchu. W kolejnych dziełach 
ów podniosły, minorowy nastrój stopniowo ustępuje, zdominowany przez siel-
sko-sentymentalny wydźwięk przedstawianej anegdoty. Kozak nie tyle się żegna, 
co zaleca z dużą śmiałością i mołojecką fantazją. Towarzyszące mu psy sugerują 
raczej wyjazd na polowanie, a nie na wojnę. Dziewczyna natomiast bywa zamyślo-
na, może niepewna dotrzymania składanych jej obietnic lub przeciwnie — pewna 
siebie, a nawet uwodzicielska. Stroje postaci przybierają coraz bogatszą i bardziej 
efektowną formę, aż do barwnego — chciałoby się powiedzieć teatralnego — 
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I.32  Szkic białego konia (studium do obrazu Zaloty 
Kozaka), 1874

olej, papier naklejony na tekturę, 20,5 × 24
u dołu po prawej pieczątka faksymilowa: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.33 Zaloty Kozaka, 1874 

Courmacher; Kozak i dziewczyna; Kozak i dziewczyna przy studni; U studni; 
Zaloty; Zaloty Kozaka 
olej, płótno, 43 × 83
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy. | 1874
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 972 MNw (d. 182734)
Pochodzi ze zbiorów TZsP, w Muzeum od 1942. 

I.34

I.34 Zaloty — Kozak i dziewczyna, ok. 1874–1875

olej, płótno, 42 × 22
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy.
własność prywatna

Szkice koni i postaci do obrazów, 
ok. 1874, fragm., kat. II.185
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K. Klimczaka. według informacji 
zamieszczonej w „Tygodniku Ilustro-
wanym” w 1929 ponownie wystawiony 
na sprzedaż w salonie Abe Gutnajera 
w warszawie. 

wYsTAwY
1894 Lwów, PwK, sztuka polska 
(pol. s. 330, nr kat. 1451; niem. s. 196, 
nr kat. 1451)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 13, 
il. na s. 29)
1973 Kielce, Klub MPiK
1977 Piotrków Trybunalski, MO
1979 Berlin, Ośrodek Informacji i Kultu-
ry Polskiej (nr kat. 27)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 21)
1991 radom, MO; warszawa, PMA
1993 MNKi
1994–1996 radom, MO, szczecin, 
Zamek (s. 94)
1995–1996 MNKi, sandomierz, MO
2002 Kraków, Muzeum Historyczne 
(s. 12, nr kat. 7, il.)
2006–2007 Oblęgorek, Muzeum 
Henryka sienkiewicza
2012–2013 stalowa wola, Mr (s. 46, 
nr kat. 7, il. na s. 10) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 183, il. na s. 94–95)

BIBLIOGrAFIA
słownik geogr. Królestwa Polskiego 
1882, s. 451; Kur. Lw. 1894, s. 2; Myciel-
ski 1897, s. 711; schröder 1911, s. 36; 
Husarski 1924, s. 763, 764; Kat. Gut-
najer 1924, nr kat. 51; Kleczyński 1926, 
s. 4; sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Husarski 1929, s. 383, il. na s. 379; 
Husarski 1929a, s. 11, il.; sztuki Piękne 
1929, r. 5, nr 3, s. 118; PsB, t. 2, 1936, 
s. 390; Zakrzewski 1947, s. 61, 165; 
Husarski 1949, s. 16; Dobrowolski 
1960, s. 67; Oborny 1967, s. 491; Der-
wojed 1969, s. 17; Kat. zbiorów MNKi 
1971, s. 23, nr kat. i il. 10; Oborny 1975, 
s. 582; Oborny 1980, s. 324; Daszewski 
1985, s. 52; Kwiatkowski 1991, s. 49; 
Aftanazy 1992, t. 9a, s. 126, 198; Bühler 
1993, s. 115; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 28, il. na s. 44; Palacz 1997, s. 77; 
Bühler 1998, s. 111; Jeżewska 1999, 
s. 15, il. na s. 14; Micke-Broniarek 
2005, s. 44, il. na s. 41; Bernat 2007, 
il. na s. 22–23; Jeżewska 2010, s. 181, 
183, 189, nr. kat. 4, il.14; Klarecki 2012, 
s. 273; Bartoszek 2015, s. 25, il. na 
s. 15, 94–95; Micke-Broniarek 2015, 
s. 1, 16, il. na s. 15, 94–95.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. MJM, Bi-
blioteka, Teczka dotycząca wystawy 
„Kozaczyzna”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/121, mps, s. 8 [spis eksponatów 
na wystawie]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 353, rkps, s. 25 [notatka 

I.35

I.36

I.37

dotycząca zapewne oferty Abe Gutna-
jera zakupu obrazu przez MNw]; ZIiF, 
nr inw. DI 39590 MNw [fot. obrazu 
z 1926, z kolekcji K. Klimczaka]. 

I.36
HIsTOrIA
w październiku 1880 wystawiony na 
sprzedaż w domu aukcyjnym rudolfa 
Lepkego w Berlinie jako własność 
land rata O. schuberta z Berlina. 
w 1928 wystawiony na sprzedaż  
w Auktionhaus Lempertz w Kolonii, 
jako własność rheinlandgalerie 
w Berlinie. 

BIBLIOGrAFIA
Boetticher 1895, s. 129, nr 14; Kat.  
Lempertz 6.03.1928, nr kat. i il. 41.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39588 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.37
HIsTOrIA
w 1929 należał do dr. Leona 
Goldberga -Górskiego (1863–1937) 
w warszawie. Zaginął w mieszkaniu 
jego córek Anny i Jadwigi Goldberg -
Górskich w czasie powstania warszaw-
skiego w 1944. 

wYsTAwY 
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 824) 

BIBLIOGrAFIA
Kłosy 1877, nr 618, il. na s. 277; spra-
wozd. TZsP 1929, s. nlb. 43; Zakrzewski 
1947, s. 166 [dat. 1877]; Husarski 1949, 
s. 16, il. na s. 17; Nowak 1966, s. 428.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 60; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [dat. 1877]. Is PAN, Zb. Foto-
graficzne, neg. nr 153360. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 39591 MNw [fot. obrazu]. 
 

przedstawianych przez Brandta sytuacji wszystkie obrazy z tej serii urzekają ma-
lowniczością scenerii zapadłego gdzieś na stepie chutoru, zatopionego w ciszy 
zmierzchu lub skąpanego w blasku letniego słońca. Doskonale oddają wrażenie 
harmonijnego współistnienia ludzi i otaczającej ich przyrody.

E.M.-B.

1  Zespół listów do Walerego Eljasza zachowany w zbiorach  MNW,  
zaginiony zespół listów do rodziny cytowany we fragmentach przez 
Bogdana Zakrzewskiego.

2  List Józefa Brandta do nieznanego adresata z kręgu najbliższej rodzi-
ny, cyt. za: Zakrzewski 1947, s. 145.

3  List Józefa Brandta do Walerego Eljasza z 27 marca 1869, MNW, ZIiF, 
nr inw. rkps 759/35 MNW.

4  Artur Grottger, Pożegnanie, 1865, w zbiorach MNK; Józef Simmler, 
Pożegnanie Wacława z Marią, 1849 i 1856, w zbiorach MNW, obraz 
inspirowany poematem Maria Antoniego Malczewskiego. 

I.35 Kozak i dziewczyna przy studni, 1875

Kozak konia napawau, dziuba wodu brała; Kozak konia poił; Kozak 
w zalotach; Liebesscene am Brunnen; Przy studni; Zaloty
olej, płótno, 51 × 99
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1875 r.
Muzeum Narodowe w Kielcach, nr inw. MNKi/M/246 (d. 1592)
Kupiony w 1966.

I.36 Odpoczynek przy studni, 1875

rast am Brunnen
olej, płótno, 51 × 99
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1875 
miejsce przechowywania nieznane

I.37 Rozmowa, ok. 1875–1876

Kozak i dziewczyna; Zaloty
olej, płótno 26,5 × 35 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Zaloty, ok. 1875, kat. II.216 
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K. Klimczaka. według informacji 
zamieszczonej w „Tygodniku Ilustro-
wanym” w 1929 ponownie wystawiony 
na sprzedaż w salonie Abe Gutnajera 
w warszawie. 

wYsTAwY
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BIBLIOGrAFIA
słownik geogr. Królestwa Polskiego 
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il. na s. 22–23; Jeżewska 2010, s. 181, 
183, 189, nr. kat. 4, il.14; Klarecki 2012, 
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I.38  Strojnowski przedstawiający arcyksięciu 
Leopoldowi konie, zdobyte przez lisowczyków 
na Palatynie Renu, 1869

Episode aus dem dreissigjähringen Krieg; Episode aus dem 30 
jähringen Kriege; Episode nach der schlacht am weißen Berge; Epizod 
z trzydziestoletniej wojny; Lissowczycy; Oberster strojnowski stellt dem 
Erzherzog Leopold I die durch die polnischen Freischaaren eroberten 
Pferde des Pfalzgrafen am rhein Friedrich; scene aus dem 30 jähringen 
Kriege; stanisław strojnowski w pobliżu wybrzeży renu Arcyksięciu 
Leopoldowi przedstawia chorągwie Lisowczyków i konie zabrane 
Palatynowi renu; strojnowski; strojnowski nad renem; strojnowski 
prezentujący arcyksięciu zdobyte konie; strojnowski przedstawiający 
arcyksięciu austryackiemu Leopoldowi konie zabrane przez Lisowczyków 
falcgrafowi Fryderykowi znad renu; strojnowski przedstawiający 
arcyksięciu Leopoldowi zdobyte konie; strojnowski przyprowadzający ze 
swoimi Lisowczykami Arcyksięciu Leopoldowi konie zdobyte na kurfirszcie 
brandenburskim pod worms; strojnowski z p. ks. Dębołeckiego 
olej, płótno
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1869. 
miejsce przechowywania nieznane

Przedstawiony na obrazie epizod historyczny, zaczerpnięty z pamiętników księ-
dza Wojciecha Dembołęckiego, kapelana lisowczyków, odnosi się do wydarzeń 
wojny trzydziestoletniej (1618–1648)1, w której starli się zwolennicy katolickiej 
dynastii Habsurgów z państwami protestanckimi. Król polski Zygmunt III Waza 
nie przystąpił oficjalnie do wojny w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
wsparł jednak cesarza niemieckiego Ferdynanda II, wysyłając mu na pomoc 
oddziały lisowczyków. W kompozycji artysta przedstawił zapewne wypadki 
z 28 lipca 1622 roku: pułkownik lisowczyków Stanisław Strojnowski prezentuje 
siedzącemu w karecie swemu dowódcy, arcyksięciu Leopoldowi V Habsburgo-
wi, konie zdobyte na księciu elektorze Fryderyku V Wittelsbachu. Wydarzenie 
miało miejsce nad Renem pomiędzy Wormacją a Spirą, jednak widoczna w tle 
architektura nie odpowiada rzeczywistym kształtom założeń katedralnych, być 
może stanowi jedynie ich swobodną interpretację. We współczesnej artyście pra-
sie niemieckiej pojawiła się sugestia, że na obrazie przedstawił on wcześniejsze 
wydarzenie historyczne, które miało miejsce 8 listopada 1620 roku. Tego dnia po 

zwycięskiej bitwie z wojskami siedmiogrodzkimi pod Białą Górą Strojnowski pre-
zentował wodzom cesarskim zdobyte sztandary, w tym chorągiew Fryderyka V2. 

Obraz wyróżnia się horyzontalną kompozycją, symetrycznym i harmonijnym 
rozplanowaniem grup postaci przy zachowaniu środka ciężkości w centralnej 
części płótna. Istnieją drobiazgowo opracowane szkice rysunkowe dwóch postaci 
lisowczyków wykorzystane w lewej partii obrazu. 

Cztery lata później układ kompozycyjny tego dzieła zapewne zainspirował 
Juliusza Kossaka podczas malowania dużego formatu akwareli Stanisław Rewera 
Potocki przyjmuje wyoraną buławę3. 

K.Z.-P.

1  Wojciech Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami 
zwano, Puławy 1830 (3. wyd.), s. 203–204.

2  Grenzboten 1869, s. 430.
3  Juliusz Kossak, Stanisław Rewera Potocki przyjmuje wyoraną buławę, 1873, 

akwarela, papier, 69 × 159,5, sygn. p.d.: Juliusz Kossak | Monachium | 
1873., MNW, nr inw. Rys.Pol.1753 MNW. 

I.38
HIsTOrIA
w 1869 na międzynarodowej wystawie 
w Monachium nagrodzony złotym 
medalem I klasy i kupiony przez nie-
znanego kolekcjonera z Londynu. 

wYsTAwY 
1869 Monachium, Glaspalast (s. 33, 
nr kat. 751) 

BIBLIOGrAFIA
Benedyktowicz 1869, s. 3; Die Dioskuren 
1869, Nr. 46, s. 364; Gaz. warsz. 1869, 
nr 166, s. 1; Grenzboten 1869, s. 430; 
Kłosy 1869, nr 221, s. 187; Kunst chronik 
1869, s. 42; strzecha 1869, nr 13, s. 415; 
wójcicki 1870, s. 246, il. na s. 241; Giller 
1875, s. 2; Album 1876, s. nlb. 7; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Ma-
zanowski 1885, s. 2; Mazanowski 1887, 
s. 328; struve 1887, s. 70; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; Kłosy 1889, s. 236; Piąt-
kowski 1894, s. 178; Piątkowski 1905, 
s. 758; Kulikowski 1908, s. 1; schröder 
1911, s. 35; Piątkowski 1911, s. 82; Praca 
1911, s. 296; synoradzki 1911, s. 163; 
Piątkowski 1915, s. 393; sprawozd. TZsP 
1915, s. 8; synoradzki 1915, s. 2; Husar-
ski 1929, s. 373; PsB, t. 2, 1936, s. 389, 
390; Zakrzewski 1947, s. 61, 85, 162 [dat. 
1868]; Husarski 1949, s. 2, 9–10; war-
szawska „cyganeria” 1955, s. 210, 211, 
212; Drewniewska 1961, s. 214; Derwojed 
1969, s. 20, 36, il. 7; sAP, t. 1, 1971, s. 227; 
Gierymscy, listy 1973, s. 51, 393; Apano-
wicz 1985, s. nlb. 6; stępień, Liczbińska 
1994, s. 129; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 23; Palacz 1997, s. 76, 79; Olchow-
ska-schmidt 1999, s. 15; stępień 2003, 
s. 74, 76, 77, 78; Micke-Broniarek 2005, 
s. 29; Bernat 2007, s. 92; PsB, t. 44, 
2006, s. 407; Jaroszyński 2004, s. 40, 
93; Przybyszewski 2012, s. 177; Micke-
-Broniarek 2015, s. 20, 21.

I.38

Lisowczyk, 1869, kat. II.130Lisowczyk, 1869, kat. II.129

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 27. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 12 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. staatsbibliothek Berlin, Hand-
schriftenabteilung, Brandt Joseph, 
Darstellungen aus dem polnischen 
Kriegsleben 1873, sygn. slg. Darm-
städter 2n 1873, rkps, k. 6 [adnotacja 
z tytułem dzieła i ceną]. 
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I.38  Strojnowski przedstawiający arcyksięciu 
Leopoldowi konie, zdobyte przez lisowczyków 
na Palatynie Renu, 1869

Episode aus dem dreissigjähringen Krieg; Episode aus dem 30 
jähringen Kriege; Episode nach der schlacht am weißen Berge; Epizod 
z trzydziestoletniej wojny; Lissowczycy; Oberster strojnowski stellt dem 
Erzherzog Leopold I die durch die polnischen Freischaaren eroberten 
Pferde des Pfalzgrafen am rhein Friedrich; scene aus dem 30 jähringen 
Kriege; stanisław strojnowski w pobliżu wybrzeży renu Arcyksięciu 
Leopoldowi przedstawia chorągwie Lisowczyków i konie zabrane 
Palatynowi renu; strojnowski; strojnowski nad renem; strojnowski 
prezentujący arcyksięciu zdobyte konie; strojnowski przedstawiający 
arcyksięciu austryackiemu Leopoldowi konie zabrane przez Lisowczyków 
falcgrafowi Fryderykowi znad renu; strojnowski przedstawiający 
arcyksięciu Leopoldowi zdobyte konie; strojnowski przyprowadzający ze 
swoimi Lisowczykami Arcyksięciu Leopoldowi konie zdobyte na kurfirszcie 
brandenburskim pod worms; strojnowski z p. ks. Dębołeckiego 
olej, płótno
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1869. 
miejsce przechowywania nieznane

Przedstawiony na obrazie epizod historyczny, zaczerpnięty z pamiętników księ-
dza Wojciecha Dembołęckiego, kapelana lisowczyków, odnosi się do wydarzeń 
wojny trzydziestoletniej (1618–1648)1, w której starli się zwolennicy katolickiej 
dynastii Habsurgów z państwami protestanckimi. Król polski Zygmunt III Waza 
nie przystąpił oficjalnie do wojny w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
wsparł jednak cesarza niemieckiego Ferdynanda II, wysyłając mu na pomoc 
oddziały lisowczyków. W kompozycji artysta przedstawił zapewne wypadki 
z 28 lipca 1622 roku: pułkownik lisowczyków Stanisław Strojnowski prezentuje 
siedzącemu w karecie swemu dowódcy, arcyksięciu Leopoldowi V Habsburgo-
wi, konie zdobyte na księciu elektorze Fryderyku V Wittelsbachu. Wydarzenie 
miało miejsce nad Renem pomiędzy Wormacją a Spirą, jednak widoczna w tle 
architektura nie odpowiada rzeczywistym kształtom założeń katedralnych, być 
może stanowi jedynie ich swobodną interpretację. We współczesnej artyście pra-
sie niemieckiej pojawiła się sugestia, że na obrazie przedstawił on wcześniejsze 
wydarzenie historyczne, które miało miejsce 8 listopada 1620 roku. Tego dnia po 

zwycięskiej bitwie z wojskami siedmiogrodzkimi pod Białą Górą Strojnowski pre-
zentował wodzom cesarskim zdobyte sztandary, w tym chorągiew Fryderyka V2. 

Obraz wyróżnia się horyzontalną kompozycją, symetrycznym i harmonijnym 
rozplanowaniem grup postaci przy zachowaniu środka ciężkości w centralnej 
części płótna. Istnieją drobiazgowo opracowane szkice rysunkowe dwóch postaci 
lisowczyków wykorzystane w lewej partii obrazu. 

Cztery lata później układ kompozycyjny tego dzieła zapewne zainspirował 
Juliusza Kossaka podczas malowania dużego formatu akwareli Stanisław Rewera 
Potocki przyjmuje wyoraną buławę3. 

K.Z.-P.

1  Wojciech Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami 
zwano, Puławy 1830 (3. wyd.), s. 203–204.

2  Grenzboten 1869, s. 430.
3  Juliusz Kossak, Stanisław Rewera Potocki przyjmuje wyoraną buławę, 1873, 

akwarela, papier, 69 × 159,5, sygn. p.d.: Juliusz Kossak | Monachium | 
1873., MNW, nr inw. Rys.Pol.1753 MNW. 

I.38
HIsTOrIA
w 1869 na międzynarodowej wystawie 
w Monachium nagrodzony złotym 
medalem I klasy i kupiony przez nie-
znanego kolekcjonera z Londynu. 

wYsTAwY 
1869 Monachium, Glaspalast (s. 33, 
nr kat. 751) 

BIBLIOGrAFIA
Benedyktowicz 1869, s. 3; Die Dioskuren 
1869, Nr. 46, s. 364; Gaz. warsz. 1869, 
nr 166, s. 1; Grenzboten 1869, s. 430; 
Kłosy 1869, nr 221, s. 187; Kunst chronik 
1869, s. 42; strzecha 1869, nr 13, s. 415; 
wójcicki 1870, s. 246, il. na s. 241; Giller 
1875, s. 2; Album 1876, s. nlb. 7; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Ma-
zanowski 1885, s. 2; Mazanowski 1887, 
s. 328; struve 1887, s. 70; Tyg. Powsz. 
1887, s. 16; Kłosy 1889, s. 236; Piąt-
kowski 1894, s. 178; Piątkowski 1905, 
s. 758; Kulikowski 1908, s. 1; schröder 
1911, s. 35; Piątkowski 1911, s. 82; Praca 
1911, s. 296; synoradzki 1911, s. 163; 
Piątkowski 1915, s. 393; sprawozd. TZsP 
1915, s. 8; synoradzki 1915, s. 2; Husar-
ski 1929, s. 373; PsB, t. 2, 1936, s. 389, 
390; Zakrzewski 1947, s. 61, 85, 162 [dat. 
1868]; Husarski 1949, s. 2, 9–10; war-
szawska „cyganeria” 1955, s. 210, 211, 
212; Drewniewska 1961, s. 214; Derwojed 
1969, s. 20, 36, il. 7; sAP, t. 1, 1971, s. 227; 
Gierymscy, listy 1973, s. 51, 393; Apano-
wicz 1985, s. nlb. 6; stępień, Liczbińska 
1994, s. 129; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 23; Palacz 1997, s. 76, 79; Olchow-
ska-schmidt 1999, s. 15; stępień 2003, 
s. 74, 76, 77, 78; Micke-Broniarek 2005, 
s. 29; Bernat 2007, s. 92; PsB, t. 44, 
2006, s. 407; Jaroszyński 2004, s. 40, 
93; Przybyszewski 2012, s. 177; Micke-
-Broniarek 2015, s. 20, 21.

I.38

Lisowczyk, 1869, kat. II.130Lisowczyk, 1869, kat. II.129

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 27. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 12 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. staatsbibliothek Berlin, Hand-
schriftenabteilung, Brandt Joseph, 
Darstellungen aus dem polnischen 
Kriegsleben 1873, sygn. slg. Darm-
städter 2n 1873, rkps, k. 6 [adnotacja 
z tytułem dzieła i ceną]. 
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I.39 Na pastwisku, 1869

Dzieci na pastwisku; Pasące się konie; weidende Pferde
olej, płótno, 23,2 × 42,6 
sygn. l.d.: JB. | 69.
Braith-Mali-Museum, städtische sammlungen Biberach an der riß, 
nr inw. 1989/11265 (d. 03620)
we wrześniu 1906 przyjęty do zbiorów z razem ze spuścizną artystyczną 
Christiana Malego. 

I.40 Pejzaż, ok. 1869

olej, płótno, 23 × 31,5
sygn. p.d.: J.B.
własność prywatna 

I.39
HIsTOrIA
Ofiarowany przez Brandta zaprzyjaź-
nionemu malarzowi Christianowi Male-
mu (1832–1906). 

BIBLIOGrAFIA
slg.-Kat. MusBC 1975, s. 204; Bühler 
1993, s. 100 [jako Kinder an der Pferde
koppel], s. 115 [jako Weidende Pferde]; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 22; 
Bühler 1998, s. 96 [jako Dzieci na pa
stwisku], s. 111 [jako Na pastwisku]; 
schweers 2002, s. 209; Malinowski 
2003, s. 182; Krypczyk 2006, s. 10, 35; 
Micke-Broniarek 2015, s. 11.

I.40
HIsTOrIA
Dawniej w kolekcji rodziny Zamoy-
skich. w czerwcu 2017 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Art 11.06.2017, nr kat. i il. 5. 

I.41 Chata nad stawem, ok. 1869–1870

Bauernkate am Teich; Chłopska chata na wyspie; stary młyn
olej, płótno, 24,5 × 32
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu,  
nr inw. MJM sp.m. 148 (d. 3976)
Kupiony w 1965 od Zygmunta suszczykiewicza z radomia.

I.42 Pejzaż z Orońska, ok. 1869–1875

Krajobraz w okolicach Orońska
olej, płótno, 23 × 32
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM 
sp.m. 637 (d. 100/81)
Kupiony w maju 1981 od Marcina witkowskiego z warszawy.

I.41
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966, Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 16)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 9) 
1998–1999 radom, MJM
2000 suwałki, MO
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 190, il. na s. 140)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Gal. Mal. Pol. MJM 1979, s. nlb., 
nr kat. 9 [pochodzenie: w zbiorach 
Muzeum od 1945]; Bühler 1993, s. 115; 
Bühler 1998, s. 111. 

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów na 
wystawie]. 

I.42
wYsTAwY
1985 radom, MO (nr kat. i il. 11) 
1994–1996 radom, MO; szczecin, 
Zamek, MO (s. 94) 
1998–1999 radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 183, il. na s. 96)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Bühler 1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; 
Bernat 2007, s. 46, il. na s. 90–91.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].

I.39

I.41

I.40

I.42
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I.39 Na pastwisku, 1869

Dzieci na pastwisku; Pasące się konie; weidende Pferde
olej, płótno, 23,2 × 42,6 
sygn. l.d.: JB. | 69.
Braith-Mali-Museum, städtische sammlungen Biberach an der riß, 
nr inw. 1989/11265 (d. 03620)
we wrześniu 1906 przyjęty do zbiorów z razem ze spuścizną artystyczną 
Christiana Malego. 

I.40 Pejzaż, ok. 1869

olej, płótno, 23 × 31,5
sygn. p.d.: J.B.
własność prywatna 

I.39
HIsTOrIA
Ofiarowany przez Brandta zaprzyjaź-
nionemu malarzowi Christianowi Male-
mu (1832–1906). 

BIBLIOGrAFIA
slg.-Kat. MusBC 1975, s. 204; Bühler 
1993, s. 100 [jako Kinder an der Pferde
koppel], s. 115 [jako Weidende Pferde]; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 22; 
Bühler 1998, s. 96 [jako Dzieci na pa
stwisku], s. 111 [jako Na pastwisku]; 
schweers 2002, s. 209; Malinowski 
2003, s. 182; Krypczyk 2006, s. 10, 35; 
Micke-Broniarek 2015, s. 11.

I.40
HIsTOrIA
Dawniej w kolekcji rodziny Zamoy-
skich. w czerwcu 2017 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Art 11.06.2017, nr kat. i il. 5. 

I.41 Chata nad stawem, ok. 1869–1870

Bauernkate am Teich; Chłopska chata na wyspie; stary młyn
olej, płótno, 24,5 × 32
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu,  
nr inw. MJM sp.m. 148 (d. 3976)
Kupiony w 1965 od Zygmunta suszczykiewicza z radomia.

I.42 Pejzaż z Orońska, ok. 1869–1875

Krajobraz w okolicach Orońska
olej, płótno, 23 × 32
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM 
sp.m. 637 (d. 100/81)
Kupiony w maju 1981 od Marcina witkowskiego z warszawy.

I.41
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966, Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 16)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 9) 
1998–1999 radom, MJM
2000 suwałki, MO
2003 Zamość, Muzeum Zamojskie
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 190, il. na s. 140)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Gal. Mal. Pol. MJM 1979, s. nlb., 
nr kat. 9 [pochodzenie: w zbiorach 
Muzeum od 1945]; Bühler 1993, s. 115; 
Bühler 1998, s. 111. 

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów na 
wystawie]. 

I.42
wYsTAwY
1985 radom, MO (nr kat. i il. 11) 
1994–1996 radom, MO; szczecin, 
Zamek, MO (s. 94) 
1998–1999 radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 183, il. na s. 96)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Bühler 1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; 
Bernat 2007, s. 46, il. na s. 90–91.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 1 [spis eksponatów 
na wystawie].
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I.43 Jarmark w Krakowskiem, szkic, 1869

olej, płótno, 27 × 48,5
własność prywatna

I.44 Jarmark w Krakowskiem, szkic, 1869

olej, płótno, 58 ×79 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt
University of Michigan Museum of Art, accession no. 1987/2.10

I.45 Jarmark w Krakowskiem, 1869 

Jahrmarkt in einem städtchen in der Gegend von Krakau; Jarmark pod 
Krakowem; Jarmark polski; Jarmark w okolicach Krakowa; Jarmark 
w polskim miasteczku; Jarmark z Krakowskiego; Markttag in einem 
polnischen städtchen; Polnischer Jahrmarkt — aus der Umgebung von 
Krakau; Targ w małym miasteczku z okolic Krakowa; Un marché aux 
environs de Cracovie 
olej, płótno
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1869 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Przed przystąpieniem do malowania obrazu artysta starannie rozplanował kom-
pozycję i rozrysował poszczególne postacie. Obecnie znane szkice doskonale 
ilustrują proces zmian koncepcyjnych poszczególnych partii płótna. 

W dwóch studiach — rysunkowym (kat. II.137) i olejnym (kat. I.43), które 
ukazują wstępny układ zamierzonego dzieła, malarz poszukiwał najbardziej ko-
rzystnego rozwiązania przestrzennego. Jednocześnie studium olejne (kat. I.43) 
stanowiło przymiarkę do wstępnego rozłożenia akcentów kolorystycznych w ca-
łej scenie rodzajowej. Początkowo w tle kulisowo zakomponowanej sceny targu, 
wtłoczonej w wąską uliczkę małego miasteczka, artysta umieścił wieżę kościoła 
w otoczeniu zieleni. Ostatecznie jednak zmienił zamysł i kompozycję skończo-
nej wersji zamknął koronami drzew. Upozowanie sylwetek, ich gesty i detale 
ubioru opracował w szkicach rysunkowych trzech postaci kobiecych i dwóch 
mężczyzn w strojach regionalnych. Ewolucję koncepcji obrazu i poszukiwanie 

I.43
HIsTOrIA
Dawniej własność A. wasilewskiego. 
w grudniu 2014 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Art, 14.12.2014, nr kat. i il. 48. 

I.44
HIsTOrIA
Pozyskany przez rodziców George’a Mul-
lera po I wojnie światowej. w 1987 ofiaro-
wany przez George’a i Brigitte Mullerów 
z Ann Arbor w stanie Michigan. 

I.45
HIsTOrIA
Przeznaczony do sprzedaży na mię-
dzynarodowej wystawie w Monachium 
w 1869 (wg opisu na fot. pochodzącej 
ze zbiorów artysty). Zakupiony do 
wiednia w tym samym roku. Dwa 
lata później ponownie wystawiony na 
sprzedaż w Künstlerhausie w wiedniu 
(za 2500 fl.), nie znalazł nabywcy. 

wYsTAwY
1869 Monachium, Glaspalast (s. 32, 
nr kat. 720) 
1870 Paryż, Palais des 
Champs-Élysées (s. 49, nr kat. 370) 
1871 Berlin, wystawa obrazów sachsa 
1871 wiedeń, Künstlerhaus [1] 
(s. 14, nr kat. 255) 
1873 wiedeń, Kunstverein 

BIBLIOGrAFIA
Benedyktowicz 1869, s. 3; Gaz. warsz. 
1869, nr 166, s. 1; Kłosy 1869, nr 226, 
s. 267, il. na s. 260; Duchińska 1870, 
s. 248; Bibliografia warsz. 1871, s. 494; 

I.43

I.44

Targ w miasteczku, 1869, kat. II.137
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I.43 Jarmark w Krakowskiem, szkic, 1869

olej, płótno, 27 × 48,5
własność prywatna

I.44 Jarmark w Krakowskiem, szkic, 1869

olej, płótno, 58 ×79 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt
University of Michigan Museum of Art, accession no. 1987/2.10
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Czas 1871, nr 99, s. 2; Die Dioskuren 
1871, Jg. 16, No. 18, s. 137; Gaz. Pol. 1871, 
nr 98, s. 1; Gaz. warsz. 1871, nr 102, s. 1; 
Kur. warsz. 1871, nr 48, s. 2; siemieński 
1871, s. 361; Das Vaterland 1873b, s. 2; 
rosenberg 1887, s. 46; Kłosy 1889, 
s. 236; Boetticher 1895, s. 129, nr 4; 
Zakrzewski 1947, s. 162; warszawska 
„cyganeria” 1955, s. 209, 211, 212; Apano-
wicz 1968, s. 264; Derwojed 1969, s. 36, 
il. 3; stępień, Liczbińska 1994, s. 129; 
Olchowska-schmidt 1996, s. 23; stępień 
2003, s. 74, 76, 77; Przybyszewski 2012, 
s. 173; Micke-Broniarek 2015, s. 11, 13.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 21. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke 1868–März 1873, rkps, 
poz. 4258/330 [rejestr obrazów przy-
jętych na wystawy za rok 1871]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 21 [fot. ob-
razu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 58698 MNw [fot. obrazu, być 
może ze zbiorów artysty]. staatsbib-
liothek Berlin, Handschriftenabteilung, 
Brandt Joseph, Darstellungen aus dem 
polnischen Kriegsleben 1873, sygn. slg. 
Darmstädter 2n 1873, rkps, k. 6 [adnota-
cja z pełnym tytułem dzieła i ceną 2000 
guldenów, zapewne dotycząca udziału 
obrazu w wystawie w Glaspalast w Mo-
nachium w 1869]. 

wyważonego rozmieszczenia brył można zaobserwować w swobodnym olejnym 
szkicu (kat. I.44), który ukazuje scenę handlu pod arkadami kramu widoczną 
z prawej strony skończonego dzieła. Jednak postać stojącego krakowiaka ujętego 
z profilu nie pojawia się w ostatecznej wersji płótna. Artysta zdecydował się na 
wprowadzenie w jego miejsce młodego mężczyzny na koniu, którego sylwetka 
wyraźnie wzmacnia wertykalne linie horyzontalnie zaprojektowanej przestrzeni. 

Obraz zdobył uznanie publiczności, która miała sposobność oglądać go 
na wielu europejskich wystawach, zyskał też pochwały w prasie międzynarodo-
wej. Krytyka zwracała uwagę na malownicze stroje ludowe młodych mężczyzn 
w kaftanach i rogatywkach oraz ubiory kobiet przyozdobione wstążkami, które 
wprowadzały ożywienie kolorystyczne do pełnej dynamiki sceny z życia małego 
miasteczka. 

K.Z.-P.

I.45

Młoda wieśniaczka, 1869, kat. II.133 

Wieśniaczka stojąca z założo
nymi rękami, 1869, kat. II.132

Dziad wędrowny, 1869, kat. II.135 Krakus, 1869, kat. II.136

Wiejska dziewczyna z koszy
kiem, 1869, kat. II.134
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I.46 Tabor — powrót spod Wiednia, 1869

Ein Bauer zeigt einer Abtheilung polnischer reiter den weg; Episode aus 
dem Entfass von wien 1683; Episode aus dem Zuge sobieskis nach wien; 
Luzaki i wozy podwodowe postępujące za wojskiem; Pochód wojsk polskich 
króla sobieskiego na wyprawę pod wiedeń; Polnischer Tross; sobieski’s 
Armee; sobieski’s Armee auf dem Marsch nach wien; Tabor — powrót 
z wyprawy wiedeńskiej; wojska sobieskiego 
olej, płótno, 43,5 × 79,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1869.
Muzeum sztuki w Łodzi, nr inw. Ms/sP/M/206 
w czerwcu 1953 przejęty z depozytu wojewódzkiego Urzędu Kultury i sztuki 
w Łodzi. 

I.46
HIsTOrIA
w kwietniu 1870 kupiony z wystawy 
w Künstlerhausie w wiedniu do zbiorów 
cesarza Franciszka Józefa. Następnie 
(nie później niż w 1916) własność Karola 
wilhelma scheiblera II (1888–1934) 
w Łodzi, który kupił go w wiedniu, być 
może w galerii P. Kaesera. w 1932 wy-
stawiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. Między 
grudniem 1968 a marcem 1969 zde-
ponowany w Muzeum im. Leona wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy (w stałej 
ekspozycji malarstwa polskiego). 

wYsTAwY
1870 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 9, nr kat. 83) 
1916 Łódź, Fabryka Heinzla  
(s. 3, nr kat. 1)
1968–1969 Bydgoszcz, Muzeum 
im. Leona wyczółkowskiego 
1982 Łódź, BwA
1989 Łódź, BwA 
1993–1999 Łódź, Księży Młyn  
(s. 4, nr kat. 7)
2005–2006 suwałki, MO [i inne miej-
sca] (folder, s. 5, nr kat. 21)
2006 Katowice, Muzeum Historii 
Katowic (s. 60, 179, nr kat. i il. 2)
2010 MNP (s. 267, 284, il. na s. 19, 
nr kat. i il. 4)
2014 MNK (s. 481, nr kat. i il. II.5)

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1870, Jg. 15, Nr. 19, 
s. 148; Kłosy 1870, nr 258, s. 358; 
Kunstchronik 1870, s. 143; Neue Freie 

Presse 1870, Nr. 2021., s. 8; Neues 
Fremden-Blatt 1870, Nr. 103, s. 6; Gil-
ler 1875, s. 2; rosenberg 1887, s. 46; 
Pecht 1888, s. 420; Boetticher 1895, 
s. 129, nr 3; wędrowiec 1899, s. 985; 
synoradzki 1915, s. 2; Kat. Helbing 
27.09.1932, nr kat. i il. 26, tabl. 6; 
Zakrzewski 1947, s. 163; Zrębowicz 
1957, s. 34, 35, 56, il. 16; Derwojed 
1969, s. 20, 21, 36, il. 13; Fedoruk 
1976, s. 41; sowińska 1976, s. 30, il. na 
s. 25; Malinowski 1987, s. 87, 119, 125, 
il. 100 [temat błędnie określony jako 
tabor cygański]; strzałkowski 1991, 
s. 36; Bühler 1993, s. 115; Pytlas 1994, 
s. 252; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 14, 23, il. na s. 36–37; Palacz 1997, 
s. 76; Bühler 1998, s. 111; Michalska 
1998, s. 26; Olchowska-schmidt 
1999, s. 15; Jaworski 2000, s. 67; 
Krzysztofowicz-Kozakowska, stolot 
2000, s. 207, il. 288; Malinowski 2003, 
s. 183, 188; 111 dzieł 2004, s. 40, 41, 
il.; Micke-Broniarek 2005, s. 29, 30, 
il. na s. 26–27; Malarze polscy w Mo-
nachium 2005, s. 154, il. na s. 128–129; 
Bernat 2007, s. 59, 92, il. na s. 52–53; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 143; 1000 
arcydzieł 2008, s. 244, il.; Kat. zbiorów 
MsŁ 2009, s. 78, 79, nr kat. 30, il. 19; 
Przybyszewski 2012, s. 177; Bartoszek 
2015, s. 26, il. na s. 26, 83; Kacprzak 
2015, s. 136, 140, 503, nr kat. 1623, 
il. 51; Kudelska 2015, s. 73. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 26; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. [jako Pochód wojska]. 
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1868–März 1873, rkps, poz. 2302/68 
[rejestr obrazów przyjętych na wysta-
wy]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 31 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 39603 MNw [fot. obrazu 
wykonana przez firmę Ch. Bruch w Mo-
nachium, ze zbiorów artysty]. 

Jeździec w stroju polskim, 1869, kat. II.139Konny trębacz, 1869, kat. II. 138

I.46

Tabor — powrót spod Wiednia, zaliczany do najlepszych dzieł w dorobku artystycz-
nym Brandta, stanowi kolejną realizację tematu pochodu wojska powracającego 
z wojennej wyprawy. Oddalający się powoli ku linii horyzontu szereg wozów 
taborowych, zmęczonych żołnierzy i koni, ukazany został w scenerii jesiennego 
krajobrazu o wyciszonej gamie barwnej. Monotonnie płaska równina z pociętą 
koleinami drogą, wybujałymi sosnami, pod zaciągniętym chmurami niebem nie 
stanowi jedynie neutralnego tła sceny historycznej. Natura zdaje się dominować 
nad niewielkimi postaciami ludzi, współtworzy nastrój oddający codzienny trud 
i znużenie uczestników wojennej wyprawy. Dziełem tym Brandt zainicjował 
ważny w dalszym rozwoju twórczości nurt zabarwionych nostalgią obrazów, 
w których ludzie i przyroda stanowią równorzędny motyw, podlegają tym samym 
biologicznym prawom determinującym warunki ich życia. 

Obraz został przychylnie przyjęty przez niemiecką krytykę podczas wystawy 
w Wiedniu w 1870 roku. Na łamach czasopisma „Die Dioskuren. Zeitschrift für 
Kunst, Kunstindustrie und Künstlerisches Leben” chwalono finezyjny rysunek, 
mistrzowsko oddany ton krajobrazu i wrażenie perspektywy powietrznej, a także 
prawidłową kompozycję1.

E.M.-B.

1  Die Dioskuren 1870, Jg. 15, Nr. 19, s. 148. 
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(nie później niż w 1916) własność Karola 
wilhelma scheiblera II (1888–1934) 
w Łodzi, który kupił go w wiedniu, być 
może w galerii P. Kaesera. w 1932 wy-
stawiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. Między 
grudniem 1968 a marcem 1969 zde-
ponowany w Muzeum im. Leona wy-
czółkowskiego w Bydgoszczy (w stałej 
ekspozycji malarstwa polskiego). 

wYsTAwY
1870 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 9, nr kat. 83) 
1916 Łódź, Fabryka Heinzla  
(s. 3, nr kat. 1)
1968–1969 Bydgoszcz, Muzeum 
im. Leona wyczółkowskiego 
1982 Łódź, BwA
1989 Łódź, BwA 
1993–1999 Łódź, Księży Młyn  
(s. 4, nr kat. 7)
2005–2006 suwałki, MO [i inne miej-
sca] (folder, s. 5, nr kat. 21)
2006 Katowice, Muzeum Historii 
Katowic (s. 60, 179, nr kat. i il. 2)
2010 MNP (s. 267, 284, il. na s. 19, 
nr kat. i il. 4)
2014 MNK (s. 481, nr kat. i il. II.5)

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1870, Jg. 15, Nr. 19, 
s. 148; Kłosy 1870, nr 258, s. 358; 
Kunstchronik 1870, s. 143; Neue Freie 

Presse 1870, Nr. 2021., s. 8; Neues 
Fremden-Blatt 1870, Nr. 103, s. 6; Gil-
ler 1875, s. 2; rosenberg 1887, s. 46; 
Pecht 1888, s. 420; Boetticher 1895, 
s. 129, nr 3; wędrowiec 1899, s. 985; 
synoradzki 1915, s. 2; Kat. Helbing 
27.09.1932, nr kat. i il. 26, tabl. 6; 
Zakrzewski 1947, s. 163; Zrębowicz 
1957, s. 34, 35, 56, il. 16; Derwojed 
1969, s. 20, 21, 36, il. 13; Fedoruk 
1976, s. 41; sowińska 1976, s. 30, il. na 
s. 25; Malinowski 1987, s. 87, 119, 125, 
il. 100 [temat błędnie określony jako 
tabor cygański]; strzałkowski 1991, 
s. 36; Bühler 1993, s. 115; Pytlas 1994, 
s. 252; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 14, 23, il. na s. 36–37; Palacz 1997, 
s. 76; Bühler 1998, s. 111; Michalska 
1998, s. 26; Olchowska-schmidt 
1999, s. 15; Jaworski 2000, s. 67; 
Krzysztofowicz-Kozakowska, stolot 
2000, s. 207, il. 288; Malinowski 2003, 
s. 183, 188; 111 dzieł 2004, s. 40, 41, 
il.; Micke-Broniarek 2005, s. 29, 30, 
il. na s. 26–27; Malarze polscy w Mo-
nachium 2005, s. 154, il. na s. 128–129; 
Bernat 2007, s. 59, 92, il. na s. 52–53; 
Olchowska-schmidt 2007, s. 143; 1000 
arcydzieł 2008, s. 244, il.; Kat. zbiorów 
MsŁ 2009, s. 78, 79, nr kat. 30, il. 19; 
Przybyszewski 2012, s. 177; Bartoszek 
2015, s. 26, il. na s. 26, 83; Kacprzak 
2015, s. 136, 140, 503, nr kat. 1623, 
il. 51; Kudelska 2015, s. 73. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 26; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. [jako Pochód wojska]. 
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1868–März 1873, rkps, poz. 2302/68 
[rejestr obrazów przyjętych na wysta-
wy]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 31 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 39603 MNw [fot. obrazu 
wykonana przez firmę Ch. Bruch w Mo-
nachium, ze zbiorów artysty]. 

Jeździec w stroju polskim, 1869, kat. II.139Konny trębacz, 1869, kat. II. 138

I.46

Tabor — powrót spod Wiednia, zaliczany do najlepszych dzieł w dorobku artystycz-
nym Brandta, stanowi kolejną realizację tematu pochodu wojska powracającego 
z wojennej wyprawy. Oddalający się powoli ku linii horyzontu szereg wozów 
taborowych, zmęczonych żołnierzy i koni, ukazany został w scenerii jesiennego 
krajobrazu o wyciszonej gamie barwnej. Monotonnie płaska równina z pociętą 
koleinami drogą, wybujałymi sosnami, pod zaciągniętym chmurami niebem nie 
stanowi jedynie neutralnego tła sceny historycznej. Natura zdaje się dominować 
nad niewielkimi postaciami ludzi, współtworzy nastrój oddający codzienny trud 
i znużenie uczestników wojennej wyprawy. Dziełem tym Brandt zainicjował 
ważny w dalszym rozwoju twórczości nurt zabarwionych nostalgią obrazów, 
w których ludzie i przyroda stanowią równorzędny motyw, podlegają tym samym 
biologicznym prawom determinującym warunki ich życia. 

Obraz został przychylnie przyjęty przez niemiecką krytykę podczas wystawy 
w Wiedniu w 1870 roku. Na łamach czasopisma „Die Dioskuren. Zeitschrift für 
Kunst, Kunstindustrie und Künstlerisches Leben” chwalono finezyjny rysunek, 
mistrzowsko oddany ton krajobrazu i wrażenie perspektywy powietrznej, a także 
prawidłową kompozycję1.

E.M.-B.

1  Die Dioskuren 1870, Jg. 15, Nr. 19, s. 148. 



68 69MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.48 Targ na konie w Polsce, 1870

Jarmark koński; Jarmark koński na Ukrainie w XVIII w.; Jarmark koński 
w Polsce; Jarmark na konie; Koński targ w Polsce; Obóz rycerski; 
Odpoczynek; Pferde Markt in Polen; Targ na konie 
olej, płótno, 83 × 160
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1870 r.
własność prywatna 

Wielopostaciową, pełną gwaru scenę końskiego jarmarku na kresach Rzeczy-
pospolitej artysta osadził w realiach XVII-wiecznych, na co wskazują stroje jej 
uczestników: polskich szlachciców, rycerzy, dworskich pachołków. Wśród nich 
barwną egzotyką wyróżniają się kostiumy wschodnich handlarzy. 

Porównanie szkicu i wersji ostatecznej obrazu ujawnia liczne zmiany kom-
pozycyjne w zakresie składu oraz upozowania poszczególnych grup postaci. Być 
może dzieło to było prezentowane na wystawie jubileuszowej w Galerie Wimmer 
w Monachium w 1925 roku. 

E.M.-B.

I.48
HIsTOrIA
Bogdan Zakrzewski na podstawie 
listu Brandta z 4 lutego 1870 podaje 
informację o wysłaniu do Anglii dzieła 
zatytułowanego Jarmark koński na 
Ukrainie w XVIII w.; tam miał je kupić 
baron Liebig z Austrii. Potwierdza to 
znajdujący się w posiadaniu rodziny 
artysty Spis obrazów Józefa Brandta 
[namalowanych do 1908], sporzą-
dzony być może przez Franciszka 
Ejsmonda — obraz kupiony przez 
Liebiga jest tam opisany jako Jarmark 
koński XVIII wiek. w 1955 sprzedany 
przez Galerie wimmer w Mona-
chium Franciszkowi studzińskiemu 
(1895–1967), polskiemu antykwariu-
szowi i kolekcjonerowi sztuki, od 1939 
przebywającemu na emigracji. Jego 
ówczesna proweniencja wskazywa-
ła na zbiory księcia Turn und Taxis 
w wiedniu. wkrótce odkupiony od stu-
dzińskiego przez Eduarda Berenbau 
(lub Berenban), Polaka przebywające-
go w Paryżu, i wywieziony do Brazylii. 
w 1985 (lub nieco wcześniej) od jego 
spadkobierców obraz kupił Andrzej 
Ciechanowiecki (1924–2015), polski 
historyk sztuki i kolekcjoner mieszkają-
cy w Londynie. 

wYsTAwY
1870 Monachium, Kunstverein 
1989 ZKw (nr kat. 10, il. I)
2015 suwałki, Muzeum Okręgowe 
(informator s. 6, nr kat. 19; album 
s. 273, il. na s. 198)

BIBLIOGrAFIA 
wędrowiec 1870, nr 28, s. 31, 1905, 
nr 52, il. na s. 965; Zakrzewski 1947, 
s. 163; Bühler 1993, s. 102; Bühler 1998, 
s. 98; 1000 arcydzieł 2008, s. 243, il.; 
Micke-Broniarek 2015, s. 11; Ptaszyń-
ska 2015, s. 11, 13. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 25. BsM, Das Album der Ga
lerie Wimmer III., sygn. BVO23347287, 
s. 42 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 1620, t. 2 [korespondencja 
Andrzeja Ciechanowieckiego z 1985 
na temat proweniencji obrazu, mps; 
notatka niepodpisana do przedło-
żenia komisji zakupów, rkps]; ZIiF, 
nr inw. DI 58699 MNw [fot. obrazu 
wykonana przez Franza Hanfstaengla, 
jako Odpoczynek]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 8 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. 

I.47
HIsTOrIA
w marcu 1996 sprzedany w Neu-
meister Kunstauktionshaus w Mo-
nachium. Znajdował się w kolekcji 
prywatnej w wiedniu. w grudniu 2017 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Agra-
-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Neumeister 20.031996, 
nr kat. 522; Olchowska-schmidt 
1997, s. 24; Kat. Agra-Art 10.12.2017, 
nr kat. i il. 9. 

I.47

I.48

I.47 Targ na konie w Polsce, szkic, 1869

Pferdemarkt in weiterer Landschaft
olej, płótno, 24,5 × 58
sygn. p.d.: JB. | 1869.
własność prywatna
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pospolitej artysta osadził w realiach XVII-wiecznych, na co wskazują stroje jej 
uczestników: polskich szlachciców, rycerzy, dworskich pachołków. Wśród nich 
barwną egzotyką wyróżniają się kostiumy wschodnich handlarzy. 
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E.M.-B.

I.48
HIsTOrIA
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artysty Spis obrazów Józefa Brandta 
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Ejsmonda — obraz kupiony przez 
Liebiga jest tam opisany jako Jarmark 
koński XVIII wiek. w 1955 sprzedany 
przez Galerie wimmer w Mona-
chium Franciszkowi studzińskiemu 
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ła na zbiory księcia Turn und Taxis 
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dzińskiego przez Eduarda Berenbau 
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wYsTAwY
1870 Monachium, Kunstverein 
1989 ZKw (nr kat. 10, il. I)
2015 suwałki, Muzeum Okręgowe 
(informator s. 6, nr kat. 19; album 
s. 273, il. na s. 198)

BIBLIOGrAFIA 
wędrowiec 1870, nr 28, s. 31, 1905, 
nr 52, il. na s. 965; Zakrzewski 1947, 
s. 163; Bühler 1993, s. 102; Bühler 1998, 
s. 98; 1000 arcydzieł 2008, s. 243, il.; 
Micke-Broniarek 2015, s. 11; Ptaszyń-
ska 2015, s. 11, 13. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 25. BsM, Das Album der Ga
lerie Wimmer III., sygn. BVO23347287, 
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notatka niepodpisana do przedło-
żenia komisji zakupów, rkps]; ZIiF, 
nr inw. DI 58699 MNw [fot. obrazu 
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jako Odpoczynek]. MJM, Dział sztuki, 
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I.47
HIsTOrIA
w marcu 1996 sprzedany w Neu-
meister Kunstauktionshaus w Mo-
nachium. Znajdował się w kolekcji 
prywatnej w wiedniu. w grudniu 2017 
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BIBLIOGrAFIA
Kat. Neumeister 20.031996, 
nr kat. 522; Olchowska-schmidt 
1997, s. 24; Kat. Agra-Art 10.12.2017, 
nr kat. i il. 9. 

I.47

I.48

I.47 Targ na konie w Polsce, szkic, 1869

Pferdemarkt in weiterer Landschaft
olej, płótno, 24,5 × 58
sygn. p.d.: JB. | 1869.
własność prywatna
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I.49 Dobijanie targu, 1870

Handlarz koni w małym miasteczku
olej, płótno
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1870 r.
miejsce przechowywania nieznane 

Pod koniec życia Brandt zgromadził duży zespół profesjonalnych fotografii 
swoich dzieł, wykonywanych po ukończeniu obrazu, a przed jego sprzedażą1. 
Prawdopodobnie ok. 1908 roku zdjęcia te zostały opatrzone odręcznymi notat-
kami, nie przez samego malarza, ale z pewnością przy jego udziale i w oparciu 
o jego wiedzę na temat pierwszych właścicieli poszczególnych prac. Dobijanie 
targu opisano jako „własność Humpelmajera w Monachium r. 1868”. Zapis ten 
pozostaje w sprzeczności z datą umieszczoną w sygnaturze dzieła, widoczną na 
fotografii. Ten błąd podważa w jakiejś mierze również wiarygodność informacji 
o właścicielu. Według Andrzeja Daszewskiego nieznany z imienia Humpelmajer 
w czerwcu 1867 roku kupił obraz Brandta Wieśniacy powracający z jarmarku (kat. 
I.22)2. Można zatem przypuszczać, że w tym wypadku artystę zawiodła pamięć 
i dwa dzieła zostały przypisane temu samemu nabywcy. Nie jest jednak wyklu-
czone, że Humpelmajer został właścicielem również Dobijania targu, aczkolwiek 
nie w 1868 roku. 

W 2005 roku w zbiorach Judy i Piotra Chomczyńskich w Stanach Zjedno-
czonych znajdował się obraz o identycznej kompozycji, zatytułowany Krakowski 
targ przed gospodą, jednak sygnowany tylko imieniem i nazwiskiem Józef Brandt3. 
Nie można przesądzić, jedynie na podstawie reprodukcji, czy był on tożsamy 
z Dobijaniem targu, zapis sygnatury budzi jednak uzasadnione wątpliwości.

E.M.-B.

1  Po latach zespół ten uległ rozproszeniu, obecnie część zdjęć znajduje 
się w zbiorach MJM, część w zbiorach MNW, inne nadal pozostają 
w rękach rodziny artysty, niektóre zapewne zaginęły.

2  Daszewski 1985, s. 50.
3   Krakowski targ przed gospodą, olej, płótno, 28 × 46, sygn. l.d.: Józef Brandt, 

wzmiankowany i reprodukowany w: Czapliński 2005, il. na s. 62.

I.49
BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1871, nr 167, il. na s. 117; 
Zakrzewski 1947, s. 162 [dat. 1868]; 
Micke-Broniarek 2015, s. 11.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 18 [dat. 1868]; fot. obrazu 
z pieczątką firmy FK. Hanfstaengl 
w Monachium, oznaczona nr 18. 

I.50 Napad nocny, szkic, ok. 1869 

Nocny atak
olej, płótno, 10 × 17,5 
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu,  
nr inw. MJM spm. 149 (d. 3983)
Kupiony w październiku 1965 od Zygmunta suszczykiewicza z radomia.

I.51  Szkic do obrazu Czarniecki pod Koldyngą, 
ok. 1869

olej, płótno naklejone na sklejkę, 12 × 20
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

I.50
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 14)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 5)
1996–1997 warszawa, Muzeum Litera-
tury im. Adama Mickiewicza 
1998–1999 radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 181, il. na s. 86) 
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Gal. Mal. Pol. MJM 1979, s. nlb., 
nr kat. 10 [pochodzenie: w zbiorach 
od 1945]; Apanowicz 1985, s. nlb. 6, 9; 
Bühler 1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; 
Bartoszek 2015, s. 35, il. na s. 86.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

I.51
HIsTOrIA
w październiku 1999 sprzedany 
w Domu Aukcyjnym Polswiss Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Polswiss Art 17.10.1999, 
nr kat. i il. 6. 

Krakowski targ przed gospodą (reprodukcja)I.49

I.50

I.51
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i dwa dzieła zostały przypisane temu samemu nabywcy. Nie jest jednak wyklu-
czone, że Humpelmajer został właścicielem również Dobijania targu, aczkolwiek 
nie w 1868 roku. 

W 2005 roku w zbiorach Judy i Piotra Chomczyńskich w Stanach Zjedno-
czonych znajdował się obraz o identycznej kompozycji, zatytułowany Krakowski 
targ przed gospodą, jednak sygnowany tylko imieniem i nazwiskiem Józef Brandt3. 
Nie można przesądzić, jedynie na podstawie reprodukcji, czy był on tożsamy 
z Dobijaniem targu, zapis sygnatury budzi jednak uzasadnione wątpliwości.

E.M.-B.

1  Po latach zespół ten uległ rozproszeniu, obecnie część zdjęć znajduje 
się w zbiorach MJM, część w zbiorach MNW, inne nadal pozostają 
w rękach rodziny artysty, niektóre zapewne zaginęły.

2  Daszewski 1985, s. 50.
3   Krakowski targ przed gospodą, olej, płótno, 28 × 46, sygn. l.d.: Józef Brandt, 

wzmiankowany i reprodukowany w: Czapliński 2005, il. na s. 62.

I.49
BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1871, nr 167, il. na s. 117; 
Zakrzewski 1947, s. 162 [dat. 1868]; 
Micke-Broniarek 2015, s. 11.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 18 [dat. 1868]; fot. obrazu 
z pieczątką firmy FK. Hanfstaengl 
w Monachium, oznaczona nr 18. 

I.50 Napad nocny, szkic, ok. 1869 

Nocny atak
olej, płótno, 10 × 17,5 
sygn. p.d.: JB
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu,  
nr inw. MJM spm. 149 (d. 3983)
Kupiony w październiku 1965 od Zygmunta suszczykiewicza z radomia.

I.51  Szkic do obrazu Czarniecki pod Koldyngą, 
ok. 1869

olej, płótno naklejone na sklejkę, 12 × 20
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

I.50
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 14)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 5)
1996–1997 warszawa, Muzeum Litera-
tury im. Adama Mickiewicza 
1998–1999 radom, MJM
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 181, il. na s. 86) 
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA
Gal. Mal. Pol. MJM 1979, s. nlb., 
nr kat. 10 [pochodzenie: w zbiorach 
od 1945]; Apanowicz 1985, s. nlb. 6, 9; 
Bühler 1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; 
Bartoszek 2015, s. 35, il. na s. 86.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

I.51
HIsTOrIA
w październiku 1999 sprzedany 
w Domu Aukcyjnym Polswiss Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Polswiss Art 17.10.1999, 
nr kat. i il. 6. 

Krakowski targ przed gospodą (reprodukcja)I.49

I.50

I.51
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I.52 Przeprawa przez rzekę, szkic, ok. 1869

An der Fähre
olej, płótno, 27,5 × 48,5
sygn. p.d.: Józef Brandt
Muzeum sztuki w Łodzi, nr inw. Ms/sP/M/222 (d. Ms/sP/M/904)
w 1953 przejęty z depozytu wojewódzkiego Urzędu Kultury i sztuki w Łodzi.

I.53 Czarniecki pod Koldyngą, 1870

Bitwa pod Koldyngą; Czarniecki przeprawiający się za szwedami przez 
morze; Czarniecki setzt mit seiner reiterei über die Bucht von Kolding; 
Czarniecki w Danii; Dänischer Feldzug der allierten Truppen gegen die 
schweden im Jahre 1658; Dänischer Feldzug gegen die schweden im 
Jahre 1658; Duńska wyprawa wojenna przeciw szwedom w roku 1658; 
Epizod z wyprawy duńskiej; Ersturmung Koldings durch die Polen unter 
stephan Czarnecki; Przejście Czarnieckiego pod Koldyngą; Przejście jazdy 
polskiej pod Czarnieckim do Iutlandyi w r. 1658; Przeprawa Czarnieckiego; 
Przeprawa Czarnieckiego przez cieśninę morską pod Koldyngą; Przeprawa 
pod Koldyngą; Przeprawa przez cieśninę morską w Danii; Przeprawa wojsk 
polskich pod wodzą wojewody stefana Czarnieckiego na wyspę Alsen; 
scena z wyprawy wojennej oddziałów alianckich przeciw szwedom w roku 
1658; Übergang der polnischen Kavallerie durch den Meerbusen auf die 
Insel Jütland im Jahre 1658; Übergang der polnischen Kavallerie unter 
dem wojwod stefan Czarniecki über den Meerbusen auf die Insel Jütland, 
während die österreichische Infanterie die Festung Kolding stürmt; 
wyprawa Czarnieckiego
olej, płótno, 95 × 206
sygn. l.d.: Józef. Brandt. | 1870 r.
MNw, nr inw. MP 410 MNw (d. 131621, 184736)
Z Państwowych Zbiorów sztuki w warszawie, w Muzeum od ok. 1939–1940. 

I.52
wYsTAwY
1978 MNP (s. 49, nr kat. 12)
1982 Łódź, BwA 
1984 stryszów, Muzeum Dwór 
w stryszowie
1993–1999 Łódź, Księży Młyn  
(s. 4, nr kat. 4)
2004–2005 MNP (s. 333, 
nr kat. i il. 563)
2010 MNP (s. 284, nr kat. i il. 6)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 181, il. na s. 87)

BIBLIOGrAFIA
Zrębowicz 1957, s. 34, 56 [wym. 26 
× 44]; Derwojed 1969, s. 32, 37, il. 32 
[wym. 26 × 44]; sowińska 1976, s. 42, 
43, il. na s. 38; Bühler 1993, s. 115; 
Palacz 1997, s. 78 [dat. 1882]; Bühler 
1998, s. 111; Malinowski 2003, s. 184 
[dat. po 1880]; Bernat 2007, il. na 
s. 35; Kat. zbiorów MsŁ 2009, s. 79, 
nr kat. 31.

I.53
HIsTOrIA
Być może o tym płótnie Brandt pisał 
w liście do walerego Eljasza w połowie 
stycznia 1869: „[...] mam duży obraz 
podmalowany i zbieram materiały 
do Jana III pod wiedniem”. Podczas 
dorocznej wystawy w Künstlerhausie 
w wiedniu w kwietniu 1871 kupiony 
z funduszy państwowych (za 3500 
guldenów) do zbiorów tamtejszej Aka-
demii sztuk Pięknych. w marcu 1918 
poznański kolekcjoner Zygmunt ro-
siński złożył ofertę odkupienia obrazu, 
która została odrzucona przez dy-
rektora oraz konserwatora istniejącej 
przy Akademii Galerii Obrazów. w 1919 
państwo polskie wystąpiło z propo-
zycją zakupu sześciu dzieł polskich 
artystów, w tym płótna Brandta, znaj-
dujących się w zbiorach wiedeńskiej 
Akademii. Umowę sprzedaży zawarto 
w lutym 1920, a w marcu 1921 obrazy 
przekazano Polskiemu Poselstwu 
w wiedniu. Czarniecki pod Koldyngą 
stał się własnością Państwowych 
Zbiorów sztuki w warszawie. 

wYsTAwY 
1870 Monachium, Kunstverein
1870 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (Nachtrag, s. 80, nr kat. 1121) 
1870 warszawa, TZsP
1871 wiedeń, Künstlerhaus [1]  
(s. 17, nr kat. 308) 
1871 wiedeń, Künstlerhaus [2]  
(s. nlb. 2, oznaczony: G)
1894 Lwów, PwK, sztuka polska (pol. 
s. 329, nr kat. 1449, il. fragm.; niem.  
s. 195, nr kat. 1449, il. fragm.)
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 3)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 8)
1927 warszawa, TOnZP (s. 14, 
nr kat. 23)

1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 17)
1939 warszawa, IPs (s. 29, nr kat. 24, 
wym. 98 × 209)
1949 Moskwa, Pawilon sztuki (s. 6, 
nr kat. 3) 
1959 Praga, Národní Galerie (s. 20, 31, 
nr kat. 15)
1962 MNw (s. 354, nr kat. 1020, il. 52)
1966 MNP (nr kat. 2)
1966 warszawa, MwP
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 192, 193, nr kat. 5, il. 20) 
1985 MNP
1988 Nowy Jork, National Academy 
of Design (s. 98, nr kat. i il. 44)
1988 warszawa, CBwA Zachęta  
(s. 99, nr kat. 176)

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1870, s. 332; Gaz. warsz. 
1870, nr 252, s. 1; Kur. warsz. 1870, 
nr 246, s. 3; nr 288, s. 3; Pecht 1870, 
s. 3135; südd. Pr. 1870, Nr. 155; Bibl. 
warsz. 1871, s. 491; Die Dioskuren 1871, 
s. 122, 137; Czas 1871, nr 99, s. 1; Gaz. 
Pol. 1871, nr 98, s. 1; Kur. warsz. 1871, 
nr 91, s. 2; Neues Fremden-Blatt 1871, 
s. 4; Neues Fremden-Blatt 1871a, s. 6; 
Nowiński 1871, s. 3; siemieński 1871, 
s. 361; wędrowiec 1871, nr 70, s. 288; 
Zaleski 1872, s. 361; Chłędowski 1873, 
s. 133, 135; Die Dioskuren 1873, s. 78; 
Kur. Codz. 1873, nr 87, s. 1; Tyg. wlkp. 
1873, s. 9; sprawozd. TZsP 1874, s. 66; 
Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
Mazanowski 1885, s. 2; Kur. warsz. 
1885, s. 2; Przegl. Tyg. 1885, s. 126; 
Gerson 1887, s. 113; Mazanowski 1887, 
s. 328; rosenberg 1887, s. 46; struve 
1887, s. 70; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Pecht 1888, s. 420; slg.-Kat. ABK wien 
1889, s. 339, 340, nr kat. 976; Kur. 
Lw. 1894, s. 2; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 2; Mycielski 1897, s. 710; Bołoz-
-Antoniewicz 1898, s. 110; wędrowiec 
1899, s. 985 [jako Epizod z wyprawy 
Dońskiej]; witkiewicz 1899, s. 503; 
Olszewski 1907, s. 114; Kulikowski 1908, 
s. 1; Praca 1911, s. 296; schröder 1911, 
s. 35; synoradzki 1911, s. 163; skorobo-
hata-stankiewicz 1914, s. 11; Kędzierski 
1915, s. 403; Piątkowski 1915, s. 393; 
synoradzki 1915, s. 2; Chwalewik 1916, 
s. 233; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; 
Turczyński 1921, s. 649, il.; Austen 1926, 
s. 5 [jako Czarniecki pod Goldyngą]; 
Bulewski 1926, s. 6; Czas 1926, s. 2, 3; 
Kleczyński 1926, s. 4; rutkowski 1926, 
s. 10; strakun 1926, s. nlb. 5; Urbański 
1926, s. 7; Chwalewik 1927, s. 451 [błęd-
nie jako własność AsP w wiedniu]; 
Husarski 1929, s. 378, 379, il. na s. 363; 
Kopera 1929, s. 334; Gerson-Dąbrowska 
1930, s. 294; Kat. zbiorów PZs 1932, 
s. 11, nr kat. 15; Kleczyński 1932, s. 16; 
sprawozd. TZsP 1933, s. 19; PsB, t. 2, 
1936, s. 390; Hulewicz 1939, s. 8; Za-
krzewski 1947, s. 51, 61, 75, 85, 98, 106, 
109, 110, 163; Husarski 1949, s. 11,13, 
il. na s. 12; Krawczenko 1949, s. 2; 

W końcowej fazie wojny ze Szwecją, w 1657 roku, Polska sprzymierzyła się z Da-
nią, na którą również była skierowana ekspansja wojsk Karola Gustawa. Jesienią 
tego roku zawiązała się koalicja przeciwko Szwecji, do której weszli również 
cesarz Leopold I Habsburg oraz elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, wcze-
śniej sojusznik Karola Gustawa. W 1658 roku główny teatr wojny przeniósł się do 
Danii, której po kapitulacji podpisanej w Roskilde groziła utrata znacznej części 
terytorium na rzecz Szwecji. We wrześniu tego roku wojska sprzymierzonych 
wyruszyły na pomoc. Dowódcą całej ekspedycji był feldmarszałek austriacki 
Raimondo Montecúccoli, korpusem polskim składającym się głównie z chorą-
gwi pancernych i oddziałów dragonów dowodził Stefan Czarniecki. W sposób 
szczególny Polacy wyróżnili się podczas odbijania z rąk szwedzkich wyspy Als, 
ich zasługą było także zdobycie miasta i zamku Kolding (23–25 grudnia).

Duńska wyprawa Czarnieckiego zainspirowała Brandta do namalowania 
dzieła, którego utrwalony długoletnią tradycją tytuł Czarniecki pod Koldyngą budzi 
kontrowersje. Szturm miasta i zamku w Koldyndze nie był poprzedzony morską 
przeprawą uczestników tej operacji wojskowej. Czarniecki wysłał do ataku przede 
wszystkim oddziały piechoty oraz czeladź obozową pod dowództwem Jana Chry-
zostoma Paska. Żołnierze nieśli przed sobą snopki słomy, które miały ich chronić 
przed szwedzkimi kulami, a wrzucane do fosy pomogły przedostać się pod mury 
obronne1. Przedstawiona na płótnie scena odpowiada raczej opisom desantu 
wojsk sprzymierzonych z Półwyspu Jutlandzkiego na wyspę Als, który rozpoczął 
się 14 grudnia w pobliżu Sønderborga. Jego uczestnik, towarzysz chorągwi pan-
cernej Władysław Łoś tak relacjonował przebieg wydarzeń: „[...] i tak wojsko nasze, 
którego nie było tylko cztery chorągwie kozackie [...] Wołochów sto, Semenów sto, 
dragonów 200, wpław przy barkach puścili się przez kanał tak szeroki, że go ledwie 
z dobrej fuzyjej mógł przestrzelić, w tak ciężki mróz, że konie w drodze od zimna 
nie pływały, ale jako deszczki na płask leżąc, przeciągane były, a skoro z wody 
wyszły jako żelazie omarzły; a tak nasi osiodływając hyżo harcowali dla zagrzania 
koni i śmiele na Szwedów nacierając [...] Sundenburg [Sønderborg] tegoż dnia 
wzięli miasto, a w zamku Szwedzi się zamknęli”2. Na obrazie Brandta na pierw-
szym planie widzimy wypełnione żołnierzami łodzie, przy ich burtach holowane 

I.52

Szkic kompozycyjny do obrazu Czarniecki pod Koldyngą, 1869–1870, kat. II.144
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I.52 Przeprawa przez rzekę, szkic, ok. 1869

An der Fähre
olej, płótno, 27,5 × 48,5
sygn. p.d.: Józef Brandt
Muzeum sztuki w Łodzi, nr inw. Ms/sP/M/222 (d. Ms/sP/M/904)
w 1953 przejęty z depozytu wojewódzkiego Urzędu Kultury i sztuki w Łodzi.

I.53 Czarniecki pod Koldyngą, 1870

Bitwa pod Koldyngą; Czarniecki przeprawiający się za szwedami przez 
morze; Czarniecki setzt mit seiner reiterei über die Bucht von Kolding; 
Czarniecki w Danii; Dänischer Feldzug der allierten Truppen gegen die 
schweden im Jahre 1658; Dänischer Feldzug gegen die schweden im 
Jahre 1658; Duńska wyprawa wojenna przeciw szwedom w roku 1658; 
Epizod z wyprawy duńskiej; Ersturmung Koldings durch die Polen unter 
stephan Czarnecki; Przejście Czarnieckiego pod Koldyngą; Przejście jazdy 
polskiej pod Czarnieckim do Iutlandyi w r. 1658; Przeprawa Czarnieckiego; 
Przeprawa Czarnieckiego przez cieśninę morską pod Koldyngą; Przeprawa 
pod Koldyngą; Przeprawa przez cieśninę morską w Danii; Przeprawa wojsk 
polskich pod wodzą wojewody stefana Czarnieckiego na wyspę Alsen; 
scena z wyprawy wojennej oddziałów alianckich przeciw szwedom w roku 
1658; Übergang der polnischen Kavallerie durch den Meerbusen auf die 
Insel Jütland im Jahre 1658; Übergang der polnischen Kavallerie unter 
dem wojwod stefan Czarniecki über den Meerbusen auf die Insel Jütland, 
während die österreichische Infanterie die Festung Kolding stürmt; 
wyprawa Czarnieckiego
olej, płótno, 95 × 206
sygn. l.d.: Józef. Brandt. | 1870 r.
MNw, nr inw. MP 410 MNw (d. 131621, 184736)
Z Państwowych Zbiorów sztuki w warszawie, w Muzeum od ok. 1939–1940. 

I.52
wYsTAwY
1978 MNP (s. 49, nr kat. 12)
1982 Łódź, BwA 
1984 stryszów, Muzeum Dwór 
w stryszowie
1993–1999 Łódź, Księży Młyn  
(s. 4, nr kat. 4)
2004–2005 MNP (s. 333, 
nr kat. i il. 563)
2010 MNP (s. 284, nr kat. i il. 6)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 181, il. na s. 87)

BIBLIOGrAFIA
Zrębowicz 1957, s. 34, 56 [wym. 26 
× 44]; Derwojed 1969, s. 32, 37, il. 32 
[wym. 26 × 44]; sowińska 1976, s. 42, 
43, il. na s. 38; Bühler 1993, s. 115; 
Palacz 1997, s. 78 [dat. 1882]; Bühler 
1998, s. 111; Malinowski 2003, s. 184 
[dat. po 1880]; Bernat 2007, il. na 
s. 35; Kat. zbiorów MsŁ 2009, s. 79, 
nr kat. 31.

I.53
HIsTOrIA
Być może o tym płótnie Brandt pisał 
w liście do walerego Eljasza w połowie 
stycznia 1869: „[...] mam duży obraz 
podmalowany i zbieram materiały 
do Jana III pod wiedniem”. Podczas 
dorocznej wystawy w Künstlerhausie 
w wiedniu w kwietniu 1871 kupiony 
z funduszy państwowych (za 3500 
guldenów) do zbiorów tamtejszej Aka-
demii sztuk Pięknych. w marcu 1918 
poznański kolekcjoner Zygmunt ro-
siński złożył ofertę odkupienia obrazu, 
która została odrzucona przez dy-
rektora oraz konserwatora istniejącej 
przy Akademii Galerii Obrazów. w 1919 
państwo polskie wystąpiło z propo-
zycją zakupu sześciu dzieł polskich 
artystów, w tym płótna Brandta, znaj-
dujących się w zbiorach wiedeńskiej 
Akademii. Umowę sprzedaży zawarto 
w lutym 1920, a w marcu 1921 obrazy 
przekazano Polskiemu Poselstwu 
w wiedniu. Czarniecki pod Koldyngą 
stał się własnością Państwowych 
Zbiorów sztuki w warszawie. 

wYsTAwY 
1870 Monachium, Kunstverein
1870 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (Nachtrag, s. 80, nr kat. 1121) 
1870 warszawa, TZsP
1871 wiedeń, Künstlerhaus [1]  
(s. 17, nr kat. 308) 
1871 wiedeń, Künstlerhaus [2]  
(s. nlb. 2, oznaczony: G)
1894 Lwów, PwK, sztuka polska (pol. 
s. 329, nr kat. 1449, il. fragm.; niem.  
s. 195, nr kat. 1449, il. fragm.)
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 3)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 8)
1927 warszawa, TOnZP (s. 14, 
nr kat. 23)

1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 17)
1939 warszawa, IPs (s. 29, nr kat. 24, 
wym. 98 × 209)
1949 Moskwa, Pawilon sztuki (s. 6, 
nr kat. 3) 
1959 Praga, Národní Galerie (s. 20, 31, 
nr kat. 15)
1962 MNw (s. 354, nr kat. 1020, il. 52)
1966 MNP (nr kat. 2)
1966 warszawa, MwP
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 192, 193, nr kat. 5, il. 20) 
1985 MNP
1988 Nowy Jork, National Academy 
of Design (s. 98, nr kat. i il. 44)
1988 warszawa, CBwA Zachęta  
(s. 99, nr kat. 176)

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1870, s. 332; Gaz. warsz. 
1870, nr 252, s. 1; Kur. warsz. 1870, 
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W końcowej fazie wojny ze Szwecją, w 1657 roku, Polska sprzymierzyła się z Da-
nią, na którą również była skierowana ekspansja wojsk Karola Gustawa. Jesienią 
tego roku zawiązała się koalicja przeciwko Szwecji, do której weszli również 
cesarz Leopold I Habsburg oraz elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, wcze-
śniej sojusznik Karola Gustawa. W 1658 roku główny teatr wojny przeniósł się do 
Danii, której po kapitulacji podpisanej w Roskilde groziła utrata znacznej części 
terytorium na rzecz Szwecji. We wrześniu tego roku wojska sprzymierzonych 
wyruszyły na pomoc. Dowódcą całej ekspedycji był feldmarszałek austriacki 
Raimondo Montecúccoli, korpusem polskim składającym się głównie z chorą-
gwi pancernych i oddziałów dragonów dowodził Stefan Czarniecki. W sposób 
szczególny Polacy wyróżnili się podczas odbijania z rąk szwedzkich wyspy Als, 
ich zasługą było także zdobycie miasta i zamku Kolding (23–25 grudnia).

Duńska wyprawa Czarnieckiego zainspirowała Brandta do namalowania 
dzieła, którego utrwalony długoletnią tradycją tytuł Czarniecki pod Koldyngą budzi 
kontrowersje. Szturm miasta i zamku w Koldyndze nie był poprzedzony morską 
przeprawą uczestników tej operacji wojskowej. Czarniecki wysłał do ataku przede 
wszystkim oddziały piechoty oraz czeladź obozową pod dowództwem Jana Chry-
zostoma Paska. Żołnierze nieśli przed sobą snopki słomy, które miały ich chronić 
przed szwedzkimi kulami, a wrzucane do fosy pomogły przedostać się pod mury 
obronne1. Przedstawiona na płótnie scena odpowiada raczej opisom desantu 
wojsk sprzymierzonych z Półwyspu Jutlandzkiego na wyspę Als, który rozpoczął 
się 14 grudnia w pobliżu Sønderborga. Jego uczestnik, towarzysz chorągwi pan-
cernej Władysław Łoś tak relacjonował przebieg wydarzeń: „[...] i tak wojsko nasze, 
którego nie było tylko cztery chorągwie kozackie [...] Wołochów sto, Semenów sto, 
dragonów 200, wpław przy barkach puścili się przez kanał tak szeroki, że go ledwie 
z dobrej fuzyjej mógł przestrzelić, w tak ciężki mróz, że konie w drodze od zimna 
nie pływały, ale jako deszczki na płask leżąc, przeciągane były, a skoro z wody 
wyszły jako żelazie omarzły; a tak nasi osiodływając hyżo harcowali dla zagrzania 
koni i śmiele na Szwedów nacierając [...] Sundenburg [Sønderborg] tegoż dnia 
wzięli miasto, a w zamku Szwedzi się zamknęli”2. Na obrazie Brandta na pierw-
szym planie widzimy wypełnione żołnierzami łodzie, przy ich burtach holowane 

I.52

Szkic kompozycyjny do obrazu Czarniecki pod Koldyngą, 1869–1870, kat. II.144
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I.53

są wpław konie. W grupie stojących nad brzegiem jeźdźców możemy się domyślać 
dowódców tej operacji, a wśród nich Stefana Czarnieckiego (postać na przedzie, 
w czerwonej delii). W tle dominuje potężny masyw otoczonego murami miasta 
i twierdzy, pod którą podchodzą oddziały piechoty. Topografię terenu oraz zarysy 
architektury należy uznać raczej za wytwór wyobraźni malarza — elementy te nie 
odpowiadają w pełni rzeczywistemu ukształtowaniu terenu ani formom architek-
tonicznym zamków w Koldyndze i Sønderborgu, przy czym skala przedstawionych 
na płótnie budowli zdaje się wskazywać raczej na Koldyngę.

Zapewne zgodnie z intencją artysty podczas pierwszych prezentacji w latach 
1870 i 1871 obraz był opatrzony długim, opisowym tytułem: Przeprawa polskiej 
kawalerii pod wojewodą Stefanem Czarnieckim przez zatokę na wyspę Jütland, podczas 
gdy austriacka piechota szturmuje twierdzę Kolding. Należy zwrócić uwagę na za-
warte w nim błędy: Jutlandia nie jest wyspą, a półwyspem, przeprawa przez 
zatokę miała miejsce w innym terminie niż szturm Koldyngi, który ponadto 
był przeprowadzony głównie siłami polskimi. W katalogach wystaw w Berlinie 
(1870) i Wiedniu (1871), oprócz głównego tytułu o rozbudowanej formie, została 
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zamieszczona także jego skrócona wersja, zacierająca wszakże polski aspekt 
prezentowanej sceny: Epizod z kampanii wojsk sprzymierzonych przeciwko Szwecji 
w roku 1658 (Berlin) Duńska kampania wojsk sojuszniczych przeciwko Szwecji w roku 
1658 (Wiedeń). W prasie polskiej z tego okresu upowszechnił się tytuł opisujący 
obraz jako przeprawę Czarnieckiego z jazdą przez cieśninę morską do Jutlandii 
w roku 1658, a więc z pominięciem Koldyngi. Tylko raz, na łamach „Kuriera 
Codziennego” w 1873 roku, pojawiła się najbardziej poprawna z historycznego 
punktu widzenia forma tytułu: Przeprawa wojsk polskich pod wodzą wojewody Stefana 
Czarnieckiego na wyspę Alsen. Od roku 1879 Koldynga już na trwałe weszła do tytułu 
tego obrazu, powielanego — z niewielkimi modyfikacjami — w kolejnych pu-
blikacjach prasowych i literaturze fachowej aż do czasów obecnych. Należałoby 
rozważyć przywrócenie dziełu Brandta tytułu Czarniecki w Danii, który towarzy-
szył mu podczas pierwszej prezentacji w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w 1870 roku, i który nie nasuwa wątpliwości w kwestii interpretacji przedstawio-
nej na płótnie sceny. Przeciwko temu przemawia jednak ponad stuletnia tradycja 
łączenia Koldyngi z treścią obrazu, co nastąpiło jeszcze za życia artysty i nigdy 
nie zostało przez niego w sposób oficjalny zakwestionowane. W jakiejś mierze 
potwierdza to przechowywana w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, pochodząca z kolekcji Brandta fotografia dzieła oznaczona odręczną 
adnotacją: „Epizod z wyprawy Duńskiej przeciwko Szwedom r 1651 [sic] / Stefan 
Czarniecki z kawaleryą polską przeprawia się przez odnogę morską na wyspę 

Rycerz pancerny, 1869–1870, kat. II.142 Stefan Czarniecki, 1869–1870, kat. II.141

Dwaj jeźdźcy w zbrojach, 1869–1870, kat. II.143

Artyleria, 1869–1870, kat. II.146

Jutland podczas szturmu piechoty austryackiej na twierdzę Koldyng / Kupiony 
z wystawy w Wiedniu przez Cesar: Austry: Akademię Sztuk Pięknych 1871 — r –”3. 

Obraz jest uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł Brandta. Malarz 
przygotowywał się starannie do jego realizacji, jak zawsze w przypadku monu-
mentalnych obrazów ukazujących określone wydarzenia historyczne. Wyko-
nał precyzyjne studia pojedynczych postaci, ujętych w pozach przewidzianych 
w ostatecznej kompozycji, oraz swobodne szkice koncepcyjne całej sceny, ry-
sunkowe i olejne. W wyniku przeprowadzonych obecnie badań udało się zi-
dentyfikować trzy wizerunki postaci, chociaż należy przypuszczać, że powstało 
ich więcej. Są to dwaj jeźdźcy widoczni w pierwszoplanowej grupie dowódców, 
Stefan Czarniecki i rycerz w zbroi, oraz dwaj inni żołnierze z oddziału ukaza-
nego na drugim planie, na lewo od tej grupy. Niewielkie płótna ze zbiorów Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (kat. I.50) i Muzeum Sztuki w Łodzi 
(kat. I.52) w dotychczasowej literaturze nie były łączone z obrazem Czarniecki pod 
Koldyngą. Porównanie ich kompozycji ze szkicem rysunkowym (kat. II.144) oraz 
analiza struktury kolorystycznej pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przyjąć, że obydwa powstały jako wstępne szkice koncepcyjne tego dzieła. Po-
dobną hipotezę można wysunąć w odniesieniu do zaginionego obecnie rysunku, 
prezentującego ujęty od tyłu oddział kawalerii wstępujący na wzniesienie, na 
które wciągana jest również armata. Odpowiadająca mu dokładnie scena nie 
znalazła się w ostatecznej wersji obrazu, ale jej kompozycja zawiera wyraźne 
analogie z aranżacją lewej partii płótna.

E.M.-B. 
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pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego wojewody krakowskiego 
obejmuje wydarzenia od r. 1646 do 1667, Kraków 1858, s. 38–39.

2   Pamiętniki Łosia..., op. cit., s. 35, 36.
3  MJM, Dział Sztuki, nr inw. Dspl. 18.
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w roku 1658, a więc z pominięciem Koldyngi. Tylko raz, na łamach „Kuriera 
Codziennego” w 1873 roku, pojawiła się najbardziej poprawna z historycznego 
punktu widzenia forma tytułu: Przeprawa wojsk polskich pod wodzą wojewody Stefana 
Czarnieckiego na wyspę Alsen. Od roku 1879 Koldynga już na trwałe weszła do tytułu 
tego obrazu, powielanego — z niewielkimi modyfikacjami — w kolejnych pu-
blikacjach prasowych i literaturze fachowej aż do czasów obecnych. Należałoby 
rozważyć przywrócenie dziełu Brandta tytułu Czarniecki w Danii, który towarzy-
szył mu podczas pierwszej prezentacji w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w 1870 roku, i który nie nasuwa wątpliwości w kwestii interpretacji przedstawio-
nej na płótnie sceny. Przeciwko temu przemawia jednak ponad stuletnia tradycja 
łączenia Koldyngi z treścią obrazu, co nastąpiło jeszcze za życia artysty i nigdy 
nie zostało przez niego w sposób oficjalny zakwestionowane. W jakiejś mierze 
potwierdza to przechowywana w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, pochodząca z kolekcji Brandta fotografia dzieła oznaczona odręczną 
adnotacją: „Epizod z wyprawy Duńskiej przeciwko Szwedom r 1651 [sic] / Stefan 
Czarniecki z kawaleryą polską przeprawia się przez odnogę morską na wyspę 

Rycerz pancerny, 1869–1870, kat. II.142 Stefan Czarniecki, 1869–1870, kat. II.141

Dwaj jeźdźcy w zbrojach, 1869–1870, kat. II.143

Artyleria, 1869–1870, kat. II.146

Jutland podczas szturmu piechoty austryackiej na twierdzę Koldyng / Kupiony 
z wystawy w Wiedniu przez Cesar: Austry: Akademię Sztuk Pięknych 1871 — r –”3. 

Obraz jest uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł Brandta. Malarz 
przygotowywał się starannie do jego realizacji, jak zawsze w przypadku monu-
mentalnych obrazów ukazujących określone wydarzenia historyczne. Wyko-
nał precyzyjne studia pojedynczych postaci, ujętych w pozach przewidzianych 
w ostatecznej kompozycji, oraz swobodne szkice koncepcyjne całej sceny, ry-
sunkowe i olejne. W wyniku przeprowadzonych obecnie badań udało się zi-
dentyfikować trzy wizerunki postaci, chociaż należy przypuszczać, że powstało 
ich więcej. Są to dwaj jeźdźcy widoczni w pierwszoplanowej grupie dowódców, 
Stefan Czarniecki i rycerz w zbroi, oraz dwaj inni żołnierze z oddziału ukaza-
nego na drugim planie, na lewo od tej grupy. Niewielkie płótna ze zbiorów Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (kat. I.50) i Muzeum Sztuki w Łodzi 
(kat. I.52) w dotychczasowej literaturze nie były łączone z obrazem Czarniecki pod 
Koldyngą. Porównanie ich kompozycji ze szkicem rysunkowym (kat. II.144) oraz 
analiza struktury kolorystycznej pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przyjąć, że obydwa powstały jako wstępne szkice koncepcyjne tego dzieła. Po-
dobną hipotezę można wysunąć w odniesieniu do zaginionego obecnie rysunku, 
prezentującego ujęty od tyłu oddział kawalerii wstępujący na wzniesienie, na 
które wciągana jest również armata. Odpowiadająca mu dokładnie scena nie 
znalazła się w ostatecznej wersji obrazu, ale jej kompozycja zawiera wyraźne 
analogie z aranżacją lewej partii płótna.

E.M.-B. 

1  Ten precedensowy zabieg zastosowany przy zdobywaniu Koldyngi 
był eksponowany we wspomnieniach uczestników duńskiej kam-
panii; zob. m.in. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman 
Pollak, Warszawa 1987, s. 13–16; Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi 
pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego wojewody krakowskiego 
obejmuje wydarzenia od r. 1646 do 1667, Kraków 1858, s. 38–39.

2   Pamiętniki Łosia..., op. cit., s. 35, 36.
3  MJM, Dział Sztuki, nr inw. Dspl. 18.

Adamek-Świechowska 2007, s. 189; 
Bernat 2007, s. 56–59, 92, il. na 
s. 56–57; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 143, 144; Panasiuk 2007, s. 220; 
Kalicki 2012, s. 8–10, il.; Przybyszewski 
2012, s. 173; Bartoszek 2015, s. 26, 27, 
il. na s. 29, 84–85.

ArCHIwALIA 
ABK wien Universitätsarchiv, Ankauf 
und Verkauf eines Gemäldes von Józef 
Brandt, 1871–1921, nr VA 122–1871, 
123–1871, 144–1871 [dokumentacja 
dotycząca zakupu obrazu do zbiorów 
ABK, rkps], VA 683–1917, 730–1917 
[korespondencja dotycząca wypoży-
czenia obrazu na wystawę w Poznaniu, 
rkps, mps], VA 180–1918 [opinia na 
temat oferty zakupu, korespondencja 
z Zygmuntem rosińskim, rkps, mps], 
VA 994–1919, 323–1921 [dokumentacja 
dotycząca zakupu obrazu przez pań-
stwo polskie, mps]. Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja stachury, 
Spis obrazów Józefa Brandta [na-
malowanych do 1908], rkps, poz. 28 
[dat. 1871]; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. [jako Koldynga].  Is PAN, 
Zb. specjalne, Dokumentacja wystawy 
„Malarstwo batalistyczne” 1939, nr 82, 
mps, s. 8, 58, 24 [korespondencja 
pomiędzy dyrekcją IPs i oddzia-
łu warszawskiego PZs dotycząca 
wypożyczenia obrazu na wystawę, 
wycinki prasowe na temat wystawy]. 
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1868–März 1873, rkps, poz. 4206/278 
[rejestr obrazów przyjętych na wysta-
wy]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 18 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. MNP, 
Archiwum, Teczka wystawy Byliśmy — 
jesteśmy — będziemy. Polska granica 
zachodnia i północna w tysiącleciu, 
sygn. MNPA-2889, k. 12, poz. 11. MNw, 
Archiwum, Akta MNw, sygn. 242/57, 
mps, s. 53, 54 [protokoły wypożycze-
nia obrazu na wystawę w Moskwie, 
sierpień–październik 1949]; ZIiF, 
nr inw. DI 39626 MNw [fot. obrazu ze 
zbiorów PZs, przed 1939], DI 95603/2 
MNw [fot. obrazu po 1939]. 
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I.54 U przewozu, 1871

Kosacken-remonten auf der Fähre; Kosakenkarawane am Don; Kozacy 
zaporożscy [sic] czekający na prom do przeprawy przez rzekę; Na 
przewozie 
olej, płótno, 67,5 × 127     
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1871
własność prywatna

Obrazem tym Brandt rozpoczął serię dzieł ukazujących żołnierzy polskich lub — 
jak w tym wypadku — Kozaków nad brzegiem rzeki podczas oczekiwania na 
przeprawę. Nieco inny wariant tego motywu stanowiły ujęte w zbliżonej scenerii 
przedstawienia niewielkich grup zwiadowców lub żołnierzy na czatach (zob. 
kat. I.61, I.107). Dzieła te, pochodzące głównie z lat 70., charakteryzuje wydłużony 
poziomy format oraz typ kompozycji eksponujący rozległą płaszczyznę ziemi 
i szeroko rozlanej rzeki z górującą nad nią ogromną przestrzenią nieba. Typowa 
dla nich zgaszona, harmonijnie stonowana gama barwna podkreśla nastrój ciszy 
i spokoju panujący w przyrodzie i wśród ludzi.

Być może tożsamy z obrazem Kozacy u przewozu (kat. IV.36). 
E.M.-B. 

I.55 Przeprawa na promie, 1871  

Lisowczyki na przeprawie r. 1620; Lisowczyki przy promie w roku 1620; 
Oddział wojowników u przewozu; Polnische Insurgenten; Przeprawa 
Lisowczyków; Przeprawa na promie; Przeprawa powstańców polskich przez 
rzekę; Przeprawa przez rzekę; Przeprawa przez wisłę; Przeprawa wojska
olej, płótno, 65 × 157
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1871 r.
własność prywatna 

Ukazana na płótnie scena osadzona jest w realiach XVII wieku, na co wskazują 
stroje oraz uzbrojenie oczekujących na przeprawę żołnierzy. Autorska zapewne 
wersja tytułu Lisowczyki na przeprawie r. 16201 sugeruje, że przedstawiony tu został 
nieokreślony epizod z pierwszej fazy wojny trzydziestoletniej. W tym czasie część 
oddziałów lisowczyków przeszła na służbę cesarza Ferdynanda II i walczyła po 
stronie Habsburgów oraz Ligi Katolickiej. 

E.M.-B.

1   Zamieszczona w opisie fotografii ze zbiorów artysty, zob. MJM, 
Dział Sztuki, nr inw. Dspl. 22.

I.54
HIsTOrIA
Prawdopodobnie do lat 90. XX wie-
ku w zbiorach prywatnych w Niem-
czech. w październiku 1994 sprze-
dany w domu aukcyjnym Kunsthaus 
am Museum Carola van Ham (od 
1999 Van Ham Kunstauktionen) 
w Kolonii, a w grudniu 1994 w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wYsTAwY
1871 Monachium, Kunstverein
1872 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1871, Jg. 16, Nr. 11, 
s. 84; J. wojciechowski 1872, s. 54, 
55; Kłosy 1872, nr 362, s. 386, 
il. na s. 384–385; sprawozd. TZsP 
1874, s. 66; Giller 1875, s. 2; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
słowo 1887, s. 3; witkiewicz 1891, 
s. 416; Zakrzewski 1947, s. 164 [dat. 
1872]; Derwojed 1969, s. 36, il. 11; 
wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 
1976, s. 42; Malinowski 1987, s. 119 
[dat. 1872]; Kat. Agra-Art 11.12.1994, 
nr kat. i il. 10; Kat. Kunsthaus am 
Museum Carola van Ham 19.10.1994, 
nr kat. 1307; Kunstpreis Jahrbuch 
1995, s. 344; Olchowska-schmidt 
1996, s. 25, 26; Micke-Broniarek 
2005, s. 54; Bernat 2007, s. 65; 
Micke-Broniarek 2015, s. 16, il. na 
s. 16, 100.

I.55
HIsTOrIA
Od lipca do września 1877 prezento-
wany w Künstlerhausie w wiedniu jako 
własność Othmara Miethke z wied-
nia. w 1887 należał do st. rotwanda. 
w 2012 i 2017 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa Unicum 
w warszawie.

wYsTAwY
1877 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 6, nr kat. 121)
1879 warszawa, Pałac Brühla 
1887 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA 
Giller 1875, s. 2; Czas 1877, nr 182, 
s. 2; Tyg. Il. 1877, nr 59, il. na s. 92–93; 
Bluszcz 1879, s. 175; struve 1879, 
s. 404; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Ger-
son 1887, s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; 
Kur. Codz. 1887, s. 2; Mazanowski 
1887, s. 336, 338; struve 1887, s. 70; 
Tyg. Il. 1887, s. 84; synoradzki 1915, 
s. 2; Zakrzewski 1947, s. 164; Derwojed 
1969, s. 36, il. 12; wiercińska 1969, 
s. 32 [wym. 59 × 27 cali]; Fedoruk 1976, 
s. 42; Bernat 2007, s. 65; Kat. Desa 
Unicum 13.12.2012, nr kat. 34, 
30.03.2017, nr kat. i il. 9.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 30. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke XI 1875–XII 1877, rkps, 
poz. 4767/1737 [rejestr obrazów przy-
jętych na wystawy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 22 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 58685 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.54
I.55
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I.54 U przewozu, 1871

Kosacken-remonten auf der Fähre; Kosakenkarawane am Don; Kozacy 
zaporożscy [sic] czekający na prom do przeprawy przez rzekę; Na 
przewozie 
olej, płótno, 67,5 × 127     
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1871
własność prywatna

Obrazem tym Brandt rozpoczął serię dzieł ukazujących żołnierzy polskich lub — 
jak w tym wypadku — Kozaków nad brzegiem rzeki podczas oczekiwania na 
przeprawę. Nieco inny wariant tego motywu stanowiły ujęte w zbliżonej scenerii 
przedstawienia niewielkich grup zwiadowców lub żołnierzy na czatach (zob. 
kat. I.61, I.107). Dzieła te, pochodzące głównie z lat 70., charakteryzuje wydłużony 
poziomy format oraz typ kompozycji eksponujący rozległą płaszczyznę ziemi 
i szeroko rozlanej rzeki z górującą nad nią ogromną przestrzenią nieba. Typowa 
dla nich zgaszona, harmonijnie stonowana gama barwna podkreśla nastrój ciszy 
i spokoju panujący w przyrodzie i wśród ludzi.

Być może tożsamy z obrazem Kozacy u przewozu (kat. IV.36). 
E.M.-B. 

I.55 Przeprawa na promie, 1871  

Lisowczyki na przeprawie r. 1620; Lisowczyki przy promie w roku 1620; 
Oddział wojowników u przewozu; Polnische Insurgenten; Przeprawa 
Lisowczyków; Przeprawa na promie; Przeprawa powstańców polskich przez 
rzekę; Przeprawa przez rzekę; Przeprawa przez wisłę; Przeprawa wojska
olej, płótno, 65 × 157
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1871 r.
własność prywatna 

Ukazana na płótnie scena osadzona jest w realiach XVII wieku, na co wskazują 
stroje oraz uzbrojenie oczekujących na przeprawę żołnierzy. Autorska zapewne 
wersja tytułu Lisowczyki na przeprawie r. 16201 sugeruje, że przedstawiony tu został 
nieokreślony epizod z pierwszej fazy wojny trzydziestoletniej. W tym czasie część 
oddziałów lisowczyków przeszła na służbę cesarza Ferdynanda II i walczyła po 
stronie Habsburgów oraz Ligi Katolickiej. 

E.M.-B.

1   Zamieszczona w opisie fotografii ze zbiorów artysty, zob. MJM, 
Dział Sztuki, nr inw. Dspl. 22.

I.54
HIsTOrIA
Prawdopodobnie do lat 90. XX wie-
ku w zbiorach prywatnych w Niem-
czech. w październiku 1994 sprze-
dany w domu aukcyjnym Kunsthaus 
am Museum Carola van Ham (od 
1999 Van Ham Kunstauktionen) 
w Kolonii, a w grudniu 1994 w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wYsTAwY
1871 Monachium, Kunstverein
1872 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1871, Jg. 16, Nr. 11, 
s. 84; J. wojciechowski 1872, s. 54, 
55; Kłosy 1872, nr 362, s. 386, 
il. na s. 384–385; sprawozd. TZsP 
1874, s. 66; Giller 1875, s. 2; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; 
słowo 1887, s. 3; witkiewicz 1891, 
s. 416; Zakrzewski 1947, s. 164 [dat. 
1872]; Derwojed 1969, s. 36, il. 11; 
wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 
1976, s. 42; Malinowski 1987, s. 119 
[dat. 1872]; Kat. Agra-Art 11.12.1994, 
nr kat. i il. 10; Kat. Kunsthaus am 
Museum Carola van Ham 19.10.1994, 
nr kat. 1307; Kunstpreis Jahrbuch 
1995, s. 344; Olchowska-schmidt 
1996, s. 25, 26; Micke-Broniarek 
2005, s. 54; Bernat 2007, s. 65; 
Micke-Broniarek 2015, s. 16, il. na 
s. 16, 100.

I.55
HIsTOrIA
Od lipca do września 1877 prezento-
wany w Künstlerhausie w wiedniu jako 
własność Othmara Miethke z wied-
nia. w 1887 należał do st. rotwanda. 
w 2012 i 2017 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa Unicum 
w warszawie.

wYsTAwY
1877 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 6, nr kat. 121)
1879 warszawa, Pałac Brühla 
1887 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA 
Giller 1875, s. 2; Czas 1877, nr 182, 
s. 2; Tyg. Il. 1877, nr 59, il. na s. 92–93; 
Bluszcz 1879, s. 175; struve 1879, 
s. 404; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Ger-
son 1887, s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; 
Kur. Codz. 1887, s. 2; Mazanowski 
1887, s. 336, 338; struve 1887, s. 70; 
Tyg. Il. 1887, s. 84; synoradzki 1915, 
s. 2; Zakrzewski 1947, s. 164; Derwojed 
1969, s. 36, il. 12; wiercińska 1969, 
s. 32 [wym. 59 × 27 cali]; Fedoruk 1976, 
s. 42; Bernat 2007, s. 65; Kat. Desa 
Unicum 13.12.2012, nr kat. 34, 
30.03.2017, nr kat. i il. 9.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 30. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke XI 1875–XII 1877, rkps, 
poz. 4767/1737 [rejestr obrazów przy-
jętych na wystawy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 22 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 58685 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.54
I.55
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I.56 Luzaki w pochodzie w roku 1600, 1871 

Kriegszug 
olej, płótno, 38 × 75
sygn. pośrodku przy dolnej krawędzi: Józef Brandt | 1871 
miejsce przechowywania nieznane

To kolejna realizacja charakterystycznego dla twórczości Brandta motywu po-
chodu wojska wyruszającego na wojnę lub z niej powracającego1. Artysta zasto-
sował tu układ kompozycji znany już z wcześniejszych dzieł (zob. kat. I.19, I.46), 
na których ujęty diagonalnie oddział żołnierzy przesuwa się ku linii horyzontu. 
W tym wypadku rozległą równinę w powolnym marszu przemierza pochód 
XVII-wiecznych taborów wojskowych z luzakami.

K.Z.-P.

1  Więcej na ten temat zob. Irena Olchowska-Schmidt 2007, s. 141–146.

I.57 Targ na Rusi w miasteczku Strusowie, 1872  

olej 
sygn. p.d.: Józef Brandt | 72 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz powstał po powrocie Brandta z wyprawy na Ukrainę, którą odbył w towa-
rzystwie Juliusza Kossaka. Od 27 września do 4 października 1871 roku artyści 
gościli u Włodzimierza Baworowskiego w Strusowie koło Trembowli i u spotka-
nego tam przejezdnego fotografa zamówili zdjęcia okolic1. Trzy z nich zostały 
następnie w swobodny sposób wykorzystane przez artystę do zakomponowania 
przestrzeni płótna i odtworzenia specyficznej atmosfery jarmarku w miasteczku 
na kresach Rzeczypospolitej.

K.Z.-P.

1  Radojewski 1975, s. 20, 21, 24.

I.56 
HIsTOrIA
Kilkakrotnie wystawiany na sprzedaż 
w Kunsthandlung Hugo Helbing w Mo-
nachium: w lutym 1907 jako własność 
Horsta Hackera, w maju 1908, w paź-
dzierniku 1912 na aukcji pośmiertnej 
zbiorów Jakoba Fromma z Monachium.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Helbing 25.02.1907, nr kat. i il. 4, 
7.05.1908, nr kat. 14, 8.10.1912, 
nr kat. i il. 5. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 29.

I.57
HIsTOrIA
w 1872 własność Kunsthandlung 
N.L. Lepke w Berlinie. 

wYsTAwY
1872 Monachium, Kunstverein 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1872, Jg. 17, Nr. 16, 
s. 124; Tyg. wlkp. 1873, s. 10. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 31. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 45 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. 

I.56

I.57

Podole. Fragment miasteczka, 1871, kat. V.29 Podole. Jarmark w miasteczku, 1871, kat. V.30 Podole. Jarmark w miasteczku, 1871, kat. V.31
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I.56 Luzaki w pochodzie w roku 1600, 1871 

Kriegszug 
olej, płótno, 38 × 75
sygn. pośrodku przy dolnej krawędzi: Józef Brandt | 1871 
miejsce przechowywania nieznane

To kolejna realizacja charakterystycznego dla twórczości Brandta motywu po-
chodu wojska wyruszającego na wojnę lub z niej powracającego1. Artysta zasto-
sował tu układ kompozycji znany już z wcześniejszych dzieł (zob. kat. I.19, I.46), 
na których ujęty diagonalnie oddział żołnierzy przesuwa się ku linii horyzontu. 
W tym wypadku rozległą równinę w powolnym marszu przemierza pochód 
XVII-wiecznych taborów wojskowych z luzakami.

K.Z.-P.

1  Więcej na ten temat zob. Irena Olchowska-Schmidt 2007, s. 141–146.

I.57 Targ na Rusi w miasteczku Strusowie, 1872  

olej 
sygn. p.d.: Józef Brandt | 72 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz powstał po powrocie Brandta z wyprawy na Ukrainę, którą odbył w towa-
rzystwie Juliusza Kossaka. Od 27 września do 4 października 1871 roku artyści 
gościli u Włodzimierza Baworowskiego w Strusowie koło Trembowli i u spotka-
nego tam przejezdnego fotografa zamówili zdjęcia okolic1. Trzy z nich zostały 
następnie w swobodny sposób wykorzystane przez artystę do zakomponowania 
przestrzeni płótna i odtworzenia specyficznej atmosfery jarmarku w miasteczku 
na kresach Rzeczypospolitej.

K.Z.-P.

1  Radojewski 1975, s. 20, 21, 24.
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I.58 Obóz kozacki, 1871 (?)

Obozowisko kozackie; Obóz
olej, płótno, ok. 69 × ok. 137 
miejsce przechowywania nieznane

I.59 Obóz lisowczyków, 1872

Kosakenlager; Kosakenlager aus dem 17. Jahrhundert; Lager aus der Zeit 
der Polenkönige; Lager von Lisowczyken (poln. Freicorps) unter Befehl Erzh. 
Leopold’s (30jähr. Krieg); Lager von Lisowczyken unter dem Befehl des 
Erzherzogs Leopold (30jähriger Krieg); Lagerscene aus dem siebenzehnten 
Jahrhundert; Obóz lisowczyków i kozaków; Obóz polski w XVII wieku, 
Polnisches Lager aus der Zeit der Polenkönige; Przystanek lisowczyków 
w stepie
olej, płótno 
sygn. p.d.: 1872 [R.?] 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz, zakomponowany z rozmachem na wielu planach przestrzennych, skupia 
uwagę widza na centralnie usytuowanej licznej grupie Kozaków i lisowczyków, 
którzy tańczą i śpiewają przy ognisku. Znanych jest obecnie 12 szkiców rysun-
kowych mężczyzn ujętych w rozmaitych pozach, najczęściej w całej postaci, 
wykorzystanych w skończonej olejnej wersji. Krytycy sztuki podziwiali żywość 
kompozycji sceny skąpanej w promieniach zachodzącego słońca i wysmakowaną 
kolorystykę, w której dostrzegli wpływ „starej szkoły holenderskiej”1.

Napis umieszczony na fotografii obrazu pochodzącej z kolekcji artysty su-
geruje, że namalował on dwie prace zatytułowane Obóz Lisowczyków i Kozaków. 
Malarz powierzył je do sprzedaży w znanych salonach antykwarycznych Rudolfa 
Lepkego w Berlinie i Henry’ego Wallisa w Londynie2. Jednak na podstawie do-
stępnych publikacji, przy braku fotografii jednego z dzieł, nie jest możliwe pre-
cyzyjne odtworzenie historii i udziału w wystawach każdego z nich. Porównanie 
proporcji obydwu obrazów wskazuje, że nieco różniły się formatem. 

Jedna z wersji, którą na początku 1872 roku wystawił Lepke w berlińskim 
salonie, była jego własnością jeszcze w połowie czerwca, kiedy odbierał ją z wy-
stawy w Künstlerhausie w Wiedniu. Jak podaje Zakrzewski, zapewne w oparciu 

I.58
HIsTOrIA
w 1887 własność przemysłowca 
Jana Gottlieba Blocha (1836–1902) 
w warszawie.

I.58, I.59
wYsTAwY
1872 Monachium, Kunstverein
1872 wiedeń, Künstlerhaus 
(s. 4, nr kat. 58) 
1872 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (s. 9, nr kat. 109)
1876 wiedeń, Künstlerhaus 
1878 wiedeń, Kunstverein
1879 warszawa, Pałac Brühla 
1881 wiedeń, Kunstverein
1887 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Die Dioskuren 1872, Jg. 17, Nr. 6, s. 46, 
48; Zaleski 1872a, s. 305; Kur. Codz. 
1873, nr 21, s. 1; Tyg. wlkp. 1873, s. 9–10; 
Giller 1875, s. 2; Kunstchronik 1878a, 
s. 181; Die Presse 1878, s. 1; Die Pres-
se 1878, Nr. 344, s. 12, Nr. 352, s. 3; 
Bies. Lit. 1879, s. 305; Bluszcz 1879, 
s. 174–175 [dat. 1871]; Die Presse 1879, 
Nr. 19, s. 4; Przegl. Tyg. 1879a, s. 251; 
struve 1879, s. 404; All. K.-Ch. 1881, 
s. 7; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Gerson 
1887, s. 113; Gomulicki 1887, s. 92 [dat. 
1871]; Kur. Codz. 1887, s. 3; Mazanowski 
1887, s. 336, 338 [dat. 1871]; rosenberg 
1887, s. 46; słowo 1887, s. 3; sprawozd. 
TZsP 1887, s. 13; struve 1887, s. 70; 
Tyg. Il. 1887, s. 84; Tyg. Powsz. 1887, 
s. 16; Pecht 1888, s. 422; Boetticher 
1895, s. 129, nr 5; Zakrzewski 1947, 
s. 164; wiercińska 1969, s. 32; Dużyk 
1986, s. 132–133; Olchowska-schmidt 
1996, s. 25, 26; Olchowska-schmidt 
2007, s. 144, 145; Cięciora 2012, s. 231; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18.

studia Kozaków, 1871–1872, kat. II.157–165

o listy Brandta, jeden z obrazów po wystawie w Wiedniu (data nieznana) zakupił 
Wallis do Anglii. Natomiast dzieło zaprezentowane w Künstlerhausie w Wiedniu 
w 1876 roku, następnie znalazło się w zbiorach księcia von Sachsen-Coburg-Go-
tha w Wiedniu — jako jego własność — było dwukrotnie wystawione w austriac-
kim Kunstvereinie: w grudniu 1878 roku i na pokazie całej kolekcji w paździer-
niku 1881. Wobec tego obraz ten nie mógł być tożsamy z płótnem Obóz kozacki, 
które niemal w tym samym czasie zostało pokazane na wystawie na rzecz rodziny 
zmarłego Franciszka Tegazzo, zorganizowanej w Pałacu Brühla w Warszawie 
w 1879 roku, a następnie prawdopodobnie wystawione w TZSP w Warszawie 
w 1887 roku, jako własność Blocha. 

Być może tożsamy z obrazem Zabawa na stepie (kat. IV.195).
K.Z.-P.

1  Gerson 1887, s. 113. 
2   Napis odręczny atramentem na licu kartonu w l.d. rogu: Obóz Lisow-

czyków i | Kozaków dwa razy malowany | dla Lepkiego w Berlinie | i Wallisa 
w Londynie — | R. 1872. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 32. KHA, Einlauf
buch der Kunstwerke 1868–III 1873, 
poz. 5881/287, rkps [rejestr obrazów 
przyjętych na wystawy za rok 1872]; 
Einlaufbuch der Kunstwerke 1876, 
poz. 57, rkps [rejestr obrazów przyję-
tych na wystawy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 11 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty].

I.59
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I.58 Obóz kozacki, 1871 (?)

Obozowisko kozackie; Obóz
olej, płótno, ok. 69 × ok. 137 
miejsce przechowywania nieznane

I.59 Obóz lisowczyków, 1872

Kosakenlager; Kosakenlager aus dem 17. Jahrhundert; Lager aus der Zeit 
der Polenkönige; Lager von Lisowczyken (poln. Freicorps) unter Befehl Erzh. 
Leopold’s (30jähr. Krieg); Lager von Lisowczyken unter dem Befehl des 
Erzherzogs Leopold (30jähriger Krieg); Lagerscene aus dem siebenzehnten 
Jahrhundert; Obóz lisowczyków i kozaków; Obóz polski w XVII wieku, 
Polnisches Lager aus der Zeit der Polenkönige; Przystanek lisowczyków 
w stepie
olej, płótno 
sygn. p.d.: 1872 [R.?] 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz, zakomponowany z rozmachem na wielu planach przestrzennych, skupia 
uwagę widza na centralnie usytuowanej licznej grupie Kozaków i lisowczyków, 
którzy tańczą i śpiewają przy ognisku. Znanych jest obecnie 12 szkiców rysun-
kowych mężczyzn ujętych w rozmaitych pozach, najczęściej w całej postaci, 
wykorzystanych w skończonej olejnej wersji. Krytycy sztuki podziwiali żywość 
kompozycji sceny skąpanej w promieniach zachodzącego słońca i wysmakowaną 
kolorystykę, w której dostrzegli wpływ „starej szkoły holenderskiej”1.

Napis umieszczony na fotografii obrazu pochodzącej z kolekcji artysty su-
geruje, że namalował on dwie prace zatytułowane Obóz Lisowczyków i Kozaków. 
Malarz powierzył je do sprzedaży w znanych salonach antykwarycznych Rudolfa 
Lepkego w Berlinie i Henry’ego Wallisa w Londynie2. Jednak na podstawie do-
stępnych publikacji, przy braku fotografii jednego z dzieł, nie jest możliwe pre-
cyzyjne odtworzenie historii i udziału w wystawach każdego z nich. Porównanie 
proporcji obydwu obrazów wskazuje, że nieco różniły się formatem. 

Jedna z wersji, którą na początku 1872 roku wystawił Lepke w berlińskim 
salonie, była jego własnością jeszcze w połowie czerwca, kiedy odbierał ją z wy-
stawy w Künstlerhausie w Wiedniu. Jak podaje Zakrzewski, zapewne w oparciu 
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studia Kozaków, 1871–1872, kat. II.157–165

o listy Brandta, jeden z obrazów po wystawie w Wiedniu (data nieznana) zakupił 
Wallis do Anglii. Natomiast dzieło zaprezentowane w Künstlerhausie w Wiedniu 
w 1876 roku, następnie znalazło się w zbiorach księcia von Sachsen-Coburg-Go-
tha w Wiedniu — jako jego własność — było dwukrotnie wystawione w austriac-
kim Kunstvereinie: w grudniu 1878 roku i na pokazie całej kolekcji w paździer-
niku 1881. Wobec tego obraz ten nie mógł być tożsamy z płótnem Obóz kozacki, 
które niemal w tym samym czasie zostało pokazane na wystawie na rzecz rodziny 
zmarłego Franciszka Tegazzo, zorganizowanej w Pałacu Brühla w Warszawie 
w 1879 roku, a następnie prawdopodobnie wystawione w TZSP w Warszawie 
w 1887 roku, jako własność Blocha. 

Być może tożsamy z obrazem Zabawa na stepie (kat. IV.195).
K.Z.-P.

1  Gerson 1887, s. 113. 
2   Napis odręczny atramentem na licu kartonu w l.d. rogu: Obóz Lisow-

czyków i | Kozaków dwa razy malowany | dla Lepkiego w Berlinie | i Wallisa 
w Londynie — | R. 1872. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 32. KHA, Einlauf
buch der Kunstwerke 1868–III 1873, 
poz. 5881/287, rkps [rejestr obrazów 
przyjętych na wystawy za rok 1872]; 
Einlaufbuch der Kunstwerke 1876, 
poz. 57, rkps [rejestr obrazów przyję-
tych na wystawy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 11 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty].
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I.60 Bitwa pod Wiedniem, 1873

Atak husarii pod wiedniem; Bitwa z Turkami; Die Belagerung von wien 
durch die Türken; Entsatz von wien; Oblężenie wiednia r. 1683; Odsiecz 
dana wiedniowi przez Jana III; Odsiecz Jana sobieskiego; Odsiecz 
wiedeńska; Odsiecz wiednia; Odsiecz wiednia przez sobieskiego; sobieski 
pod wiedniem; Zwycięstwo sobieskiego pod wiedniem
olej, płótno, 136 × 318
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1873 r
Muzeum wojska Polskiego w warszawie, nr inw. MwP 655 (d. 35209)
Kupiony we wrześniu 1932 ze specjalnych funduszy Ministra spraw 
wojskowych na aukcji zbiorów księcia Leopolda Bawarskiego 
w Kunsthandlung Hugo Helbing w Monachium. 

Już pod koniec 1868 roku Brandt planował namalowanie obrazu upamiętniają-
cego odsiecz wiedeńską, gromadził dokumentację ikonograficzną, sprawdzał 
źródła historyczne. 15 stycznia 1869 pisał do Walerego Eljasza: „[...] zbieram ma-
teriały do Jana III pod Wiedniem, któren to obraz zaraz po ukończeniu zaczętych 
obecnie rozpocznę”1. Plany te jednak uległy zmianie, w latach 1869 i 1870 artysta 
namalował kilka innych dzieł. We wrześniu 1871 roku w towarzystwie Juliusza 
Kossaka odbył podróż po Galicji wschodniej. Jednym z jej celów było zbieranie 
materiałów do kompozycji na temat bitwy pod Wiedniem. Na trasie wyprawy 
znalazły się miejsca związane z osobą króla Jana III (m.in. zamki w Olesku, Żół-
kwi, Złoczowie), także dwory i pałace, w których przechowywano pamiątki z jego 
epoki: ryciny, militaria, stroje, tureckie namioty. Można przypuszczać, że duże 
wrażenie wywarł na artyście oglądany w kolegiacie w Żółkwi monumentalny 
obraz Bitwa pod Wiedniem (765 × 738 cm) namalowany na zlecenie Jana III przez 
Marcina Altomontego pod koniec XVII wieku. Po powrocie z tej wyprawy Brandt 
rozpoczął pracę nad swoim dziełem; wybrał tę samą fazę bitwy, którą przedsta-
wił Altomonte — atak polskiej husarii. Henryk Siemiradzki, składając jesienią 
1871 roku wizytę w pracowni artysty, wspominał o widzianym tam „płótnie wiel-
kich dość rozmiarów, przeznaczonym dla Jana Sobieskiego pod Wiedniem”2.

Przedstawiona na obrazie bitwa rozegrała się 12 września 1683 roku, a jej 
celem było uwolnienie Wiednia, od połowy lipca obleganego przez armię Im-
perium Osmańskiego. Zakończyła się całkowitym rozgromieniem Turków przez 
wojska państw sprzymierzonych, w skład których wchodziły oddziały austriac-
kie, polskie, bawarskie, saskie i frankońsko-szwabskie. Siłami tureckimi dowo-
dził wielki wezyr Kara Mustafa, a chrześcijańskimi król Polski Jan III Sobieski 
wspólnie z księciem Karolem Lotaryńskim, dowódcą armii cesarskiej. Korpus 
polski walczył na prawym skrzydle frontu podczas natarcia rozwijającego się ze 
wzgórz Lasu Wiedeńskiego w kierunku płaskowyżu otaczającego Wiedeń, zaję-
tego przez armię turecką. Po oczyszczeniu przejścia przez artylerię i piechotę, 
około godziny 6 po południu rozpoczęła się szarża husarii, za nią postępowały 
chorągwie pancernych i jazdy lekkozbrojnej. 

Brandt przedstawił decydującą fazę bitwy, kiedy nacierająca z furią husaria 
wdziera się do obozu wielkiego wezyra. Turcy są w odwrocie, ale jeszcze walczą 
w chaosie walących się namiotów. Z lewej strony oddział janczarów salwami 
z broni palnej próbuje powstrzymać impet atakujących. W oddali rozwija się 
natarcie kawalerii austriackiej, którą identyfikują żółte sztandary z czarnym 
orłem habsburskim. W tle, na horyzoncie widnieje panorama Wiednia. 

Prasa polska i  niemiecka z  dużym zainteresowaniem śledziła kolej-
ne etapy pracy Brandta nad tym płótnem. Już podczas pierwszej prezentacji 
w monachijskim Kunstvereinie obraz został entuzjastycznie przyjęty przez kry-
tykę. Korespondent czasopisma „Die Dioskuren” pisał: „Odsiecz Wiednia w spo-
sób szczególny przyciągała artystów i laików, jak to prawie nigdy nie miało tu 
miejsca od wystaw Makarta i jak jest w stanie działać tylko dzieło epokowe. I do 
takich będzie się ono zaliczać; jest to dzieło na miarę wszechczasów”3. Niekła-
many podziw i ogromne zainteresowanie zarówno widzów, jak i recenzentów 
prasowych towarzyszyło Bitwie pod Wiedniem również podczas obydwu wystaw 
w stolicy Austrii w 1873 roku.

E.M.-B.

1  MNW, ZIiF nr inw. rkps 759/34 MNW.
2  Dużyk 1986, s. 133.
3   Die Dioskuren 1873, Jg. 18, Nr. 10, s. 78, cyt. za: Stępień, Liczbińska 

1994, s. 150. 
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HIsTOrIA
Jesienią 1871 artysta rozpoczął pracę 
nad obrazem, który planował pokazać 
na weltausstellung w wiedniu w 1873. 
Pod koniec marca 1873, podczas 
wystawy w wiedeńskim Kunstvere-
inie dzieło zostało kupione przez 
przedstawicieli stanów Galicyjskich, 
a 15 kwietnia ofiarowane arcyksięż-
niczce Gizeli Habsburg (1856–1932) 
z okazji jej ślubu z Leopoldem księ-
ciem Bawarii (1846–1930). Na czele 
polskiej delegacji podczas wręczania 
daru stał namiestnik Galicji, hr. Agenor 
Gołuchowski. w tym czasie obraz był 
oprawiony w snycerską złoconą ramę, 
ozdobioną tarczami herbowymi Habs-
burgów i wittelsbachów, z napisem 
u dołu: „Arcyksiężnie Gizeli Polacy, 
20 kwietnia 1873” (data ślubu). Już 
jako własność księżnej prezentowany 
na weltausstellung w wiedniu, na-
grodzony tam złotym medalem. Po 
zakupie do zbiorów Muzeum wojska 
w warszawie udostępniony publiczno-
ści 21 października 1932. w 1940 uległ 
uszkodzeniu (zalany wodą w wyniku 
awarii instalacji sanitarnych nadwyrę-
żonych podczas bombardowania we 
wrześniu 1939) i został poddany kon-
serwacji, którą kierował prof. Bohdan 
Marconi. Po powstaniu warszawskim 
wywieziony przez Niemców, odzyskany 
w wyniku tzw. akcji rewindykacyjnej 
w 1952, był w znacznym stopniu znisz-
czony. w tym samym roku rozpoczęto 
prace konserwatorskie, ponownie pod 
kierunkiem Marconiego. 

wYsTAwY
1873 Monachium, Kunstverein [1]
1873 wiedeń, Kunstverein 
1873 wiedeń, weltausstellung (wien, 
s. 154, nr kat. 296; Berlin, s. 570, 
nr kat. 296)
1894 Lwów, PwK, sztuka polska 
(pol. s. 329, 330, nr kat. 1450; niem. 
s. 196, nr kat. 1450)
1932 MNw 
1933 warszawa, Muzeum wojska 
(s. 92, nr kat. 70)
1960 wystawa objazdowa Dzieje oręża 
polskiego (s. 9, nr kat. 11)
1988 warszawa, CBwA Zachęta (s. 99, 
nr kat. 178)
2001–2002 warszawa, MwP (s. 480, 
nr kat. 392, il. na s. 230)
2014 stambuł, sabancı University 
sakıp sabancı Museum (s. 230, 
nr kat. i il. 157)
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I.60 Bitwa pod Wiedniem, 1873

Atak husarii pod wiedniem; Bitwa z Turkami; Die Belagerung von wien 
durch die Türken; Entsatz von wien; Oblężenie wiednia r. 1683; Odsiecz 
dana wiedniowi przez Jana III; Odsiecz Jana sobieskiego; Odsiecz 
wiedeńska; Odsiecz wiednia; Odsiecz wiednia przez sobieskiego; sobieski 
pod wiedniem; Zwycięstwo sobieskiego pod wiedniem
olej, płótno, 136 × 318
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1873 r
Muzeum wojska Polskiego w warszawie, nr inw. MwP 655 (d. 35209)
Kupiony we wrześniu 1932 ze specjalnych funduszy Ministra spraw 
wojskowych na aukcji zbiorów księcia Leopolda Bawarskiego 
w Kunsthandlung Hugo Helbing w Monachium. 

Już pod koniec 1868 roku Brandt planował namalowanie obrazu upamiętniają-
cego odsiecz wiedeńską, gromadził dokumentację ikonograficzną, sprawdzał 
źródła historyczne. 15 stycznia 1869 pisał do Walerego Eljasza: „[...] zbieram ma-
teriały do Jana III pod Wiedniem, któren to obraz zaraz po ukończeniu zaczętych 
obecnie rozpocznę”1. Plany te jednak uległy zmianie, w latach 1869 i 1870 artysta 
namalował kilka innych dzieł. We wrześniu 1871 roku w towarzystwie Juliusza 
Kossaka odbył podróż po Galicji wschodniej. Jednym z jej celów było zbieranie 
materiałów do kompozycji na temat bitwy pod Wiedniem. Na trasie wyprawy 
znalazły się miejsca związane z osobą króla Jana III (m.in. zamki w Olesku, Żół-
kwi, Złoczowie), także dwory i pałace, w których przechowywano pamiątki z jego 
epoki: ryciny, militaria, stroje, tureckie namioty. Można przypuszczać, że duże 
wrażenie wywarł na artyście oglądany w kolegiacie w Żółkwi monumentalny 
obraz Bitwa pod Wiedniem (765 × 738 cm) namalowany na zlecenie Jana III przez 
Marcina Altomontego pod koniec XVII wieku. Po powrocie z tej wyprawy Brandt 
rozpoczął pracę nad swoim dziełem; wybrał tę samą fazę bitwy, którą przedsta-
wił Altomonte — atak polskiej husarii. Henryk Siemiradzki, składając jesienią 
1871 roku wizytę w pracowni artysty, wspominał o widzianym tam „płótnie wiel-
kich dość rozmiarów, przeznaczonym dla Jana Sobieskiego pod Wiedniem”2.

Przedstawiona na obrazie bitwa rozegrała się 12 września 1683 roku, a jej 
celem było uwolnienie Wiednia, od połowy lipca obleganego przez armię Im-
perium Osmańskiego. Zakończyła się całkowitym rozgromieniem Turków przez 
wojska państw sprzymierzonych, w skład których wchodziły oddziały austriac-
kie, polskie, bawarskie, saskie i frankońsko-szwabskie. Siłami tureckimi dowo-
dził wielki wezyr Kara Mustafa, a chrześcijańskimi król Polski Jan III Sobieski 
wspólnie z księciem Karolem Lotaryńskim, dowódcą armii cesarskiej. Korpus 
polski walczył na prawym skrzydle frontu podczas natarcia rozwijającego się ze 
wzgórz Lasu Wiedeńskiego w kierunku płaskowyżu otaczającego Wiedeń, zaję-
tego przez armię turecką. Po oczyszczeniu przejścia przez artylerię i piechotę, 
około godziny 6 po południu rozpoczęła się szarża husarii, za nią postępowały 
chorągwie pancernych i jazdy lekkozbrojnej. 

Brandt przedstawił decydującą fazę bitwy, kiedy nacierająca z furią husaria 
wdziera się do obozu wielkiego wezyra. Turcy są w odwrocie, ale jeszcze walczą 
w chaosie walących się namiotów. Z lewej strony oddział janczarów salwami 
z broni palnej próbuje powstrzymać impet atakujących. W oddali rozwija się 
natarcie kawalerii austriackiej, którą identyfikują żółte sztandary z czarnym 
orłem habsburskim. W tle, na horyzoncie widnieje panorama Wiednia. 

Prasa polska i  niemiecka z  dużym zainteresowaniem śledziła kolej-
ne etapy pracy Brandta nad tym płótnem. Już podczas pierwszej prezentacji 
w monachijskim Kunstvereinie obraz został entuzjastycznie przyjęty przez kry-
tykę. Korespondent czasopisma „Die Dioskuren” pisał: „Odsiecz Wiednia w spo-
sób szczególny przyciągała artystów i laików, jak to prawie nigdy nie miało tu 
miejsca od wystaw Makarta i jak jest w stanie działać tylko dzieło epokowe. I do 
takich będzie się ono zaliczać; jest to dzieło na miarę wszechczasów”3. Niekła-
many podziw i ogromne zainteresowanie zarówno widzów, jak i recenzentów 
prasowych towarzyszyło Bitwie pod Wiedniem również podczas obydwu wystaw 
w stolicy Austrii w 1873 roku.

E.M.-B.

1  MNW, ZIiF nr inw. rkps 759/34 MNW.
2  Dużyk 1986, s. 133.
3   Die Dioskuren 1873, Jg. 18, Nr. 10, s. 78, cyt. za: Stępień, Liczbińska 

1994, s. 150. 
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s. 81; Kunstchronik 1873, s. 321–322, 
323–324; Kur. Codz. 1873, nr 21, s. 1, 
nr 87, s. 1; Łoziński 1873, s. 5; Neue Freie 
Presse 1873, nr 3091, s. 7; Neue Freie 
Presse 1873, s. 4; Neues Fremden-Blatt 
1873, Feuilleton des Neuen Frem-
den-Blattes, Nr. 53, s. nlb. 15; Neues 
Fremden-Blatt 1873, s. nlb. 11; Neues 
Fremden-Blatt 1873, Abendausgabe, 
Nr. 104, s. 1; Pecht 1873, s. 104; H. si-
enkiewicz 1873, s. 1; Tarnowski 1873, 
s. 196, 197; Tyg. wlkp. 1873, s. 9; Vater-
land 1873, s. 1; Zawadzki 1873, s. 214; 
Lesser 1874, s. 498, 499; Bałucki 1875, 
s. 747; Giller 1875, s. 1, 2; Lützow 1875, 
s. 354; Kraszewski 1876, s. 274; J. woj-
ciechowski 1876, s. 413; ruch. Lit. 1877, 
nr 53, s. 408; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; Przegl. Tyg. 1879a, s. 251; 
Grabowski 1880, s. 9; Mazanowski 
1885, s. 2; Kur. warsz. 1885, s. 2; Przegl. 
Tyg. 1885, s. 126; Gerson 1887, s. 113, 
114; Gomulicki 1887, s. 92; Kur. Codz. 
1887, s. 2; Mazanowski 1887, s. 328; 
rosenberg 1887, s. 46; słowo 1887, s. 3; 
struve 1887, s. 70; Pecht 1888, s. 422, 
il. na s. 421 [fragm.]; Kłosy 1889, s. 236; 
Gomulicki 1891, s. 428; witkiewicz 1891, 
s. 418; Kur. Lw. 1894, s. 2; Świat 1894, 
nr 5, s. 121; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 8; Mycielski 1897, s. 710,711; Hoesick 
1902, s. 310; Piątkowski 1905, il. na 
s. 760–761; swieykowski 1905, s. 277; 
Olszewski 1907, s. 114; Kulikowski 
1908, s. 1; schröder 1911, s. 36; 

synoradzki 1911, s. 163; skorobohata-
-stankiewicz 1914, s. 12; Kędzierski 
1915, s. 403; Piątkowski 1915, s. 393; 
synoradzki 1915, s. 2; Ballenstedt 1918a, 
s. nlb. 5; wankie 1921, s. 345; Kleczyński 
1926, s. 5; Niewiadomski 1926, s. 141; 
Piątkowski 1926, s. 17; Husarski 1929, 
s. 379; Kopera 1929, s. 334, 336; Gaz. 
warsz. 1932, nr 322, s. 8; Bogusławski 
1932, s. 4; Kat. Helbing 27.09.1932, 
nr kat. i il. 25, tabl. 1; Kleczyński 1932a, 
s. 8; Koźmiński 1932, s. 5; Kur. warsz. 
1932, nr 318 (poranny), s. 4; sztuki 
Piękne 1932, r. 8, nr 11, s. 311; Tyg. Il. 
1932, nr 46, s. 737, il [błędna informa-
cja o zakupie obrazu przez cesarza 
Franciszka Józefa]; winkler 1932, s. 5; 
sztuki Piękne 1933, r. 9, nr 12, s. 455; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Ilustracja Polska 
1938, nr 9, s. 227, il. [błędna informacja 
o sprzedaży obrazu]; Przewodnik MwP 
1939, s. 39; Zakrzewski 1947, s. 5, 51, 
61, 67, 69, 70, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 
88, 123, 125, 162, 163; sprawozd. PTPN 
1948, s. 108; Husarski 1949, s. 2, 13; 
Przewodnik MwP 1957, s. 55; Marconi 
1959, passim; Dobrowolski 1960, s. 67; 
Drewniewska 1961, s. 214; szpakowski 
1964, s. 324; Ciszek 1969, s. 14; Derwo-
jed 1969, s. 25, 26, 36, il. 15; Krilatij 1969, 
s. 14; wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 
1971, s. 227; Gierymscy, listy 1973, s. 96; 
Dobrowolski 1976, s. 79; sowińska 1976, 
s. 30, 32, 34, il. na s. 26–27; Grodziński 
1979, s. 11; Cękalska-Zborowska 1981, 
s. 227; Daszewski 1985, s. 53, 58, 62; 
Dużyk 1986, s. 133, 138, 139; Malinowski 
1987, s. 74; Przewodnik MwP 1990, s. 17; 
Kwiatkowski 1991, s. 49; Taborski 1992, 

s. 131; stępień, Liczbińska, 1994, s. 183, 
216, il. II; Zbiory MwP 1994, s. 38, il. na 
s. 38–39; Bühler 1993, s. 36, 102, 103; 
Olchowska-schmidt 1996, s. 10, 25, 26, 
29, il. na s. 42–43; Żygulski 1996, s. 153, 
154, il. 158; Palacz 1997, s. 77, 79; Bühler 
1998, s. 34, 100, 111; Posiadała 1998, 
s. 6; Krzysztofowicz-Kozakowska, sto-
lot 2000, s. 208; Kokoska 2001, s. 18; 
Malinowski 2003, s. 164, 165, 184, il. na 
s. 185; stępień 2003, s. 83–85, 190; 
Drexlerowa, Olszewski 2005, s. 85, 91, 
96; Micke-Broniarek 2005, s. 35, 44, 45, 
46, 50, il. na s. 42–43; Adamek-Świe-
chowska 2007, s. 190; Bernat 2007, 
s. 59, 62, 66, 93; Olchowska-schmidt 
2007, s. 141; Panasiuk 2007, s. 220; 
Malowane dzieje 2009, s. 68,69, il.; 
straszewska 2012, s. 260; Bartoszek 
2015, s. 26, il. na s. 88–89; Baumgart-
ner 2015, s. 53, il. na s. 50–51; Marczak 
2016, s. 160, 161, il.

ArCHIwALIA 
ABK wien, Kupferstichkabinett, Nr. Inv. 
PH 8981 [archiwalna fot. obrazu]. Archi-
wum Janusza Derwojeda, notatki doty-
czące m.in. stanu zachowania obrazu, 
jego uszkodzeń i przeprowadzonych 
konserwacji w latach 1939–1952. Archi-
wum rodziny Pruszaków, zbiory Macieja 
stachury, Spis obrazów Józefa Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, poz. 36, 
Spis obrazów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 58684 MNw [fot. obra-
zu]; ZIiF, nr inw. rkps 759/34 MNw [list 
Józefa Brandta do walerego Eljasza 
z 15.01.1869]. 
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I.61 Zwiad kozacki, 1873  

Kozacy Zaporożscy [sic] u przewozu; Pikieta Zaporożców; Przed oblężeniem 
chutoru (U przewozu); U przewozu; Vor der Ueberfahrt
olej, płótno, 42 × 83
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1873 r
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. MGB/sz 1852
Kupiony w 1961 od dr. Apoloniusza Nawrotka z Katowic.

Zwiad kozacki wpisuje się w charakterystyczny dla twórczości Brandta z lat 70. 
nurt przedstawień niewielkich grup żołnierzy nad brzegiem szeroko rozlanej 
rzeki (zob. kat. I.55, I.86, I.107). Dzieła te, utrzymane w spokojnej, oszczędnej 
gamie barwnej z przewagą tonów szarości, cechuje wyciszony, nieco melan-
cholijny nastrój, typowy dla tzw. malarstwa stimmungowego. W tym wypadku 
bohaterami obrazu są zwiadowcy uważnie wpatrujący się w odległy brzeg rzeki, 
być może w poszukiwaniu oznak obecności wroga.

E.M.-B.

I.61
HIsTOrIA
w marcu 1873 prezentowany na zor-
ganizowanej w monachijskim Kunst-
vereinie wystawie dzieł artystów 
niemieckich wytypowanych na wel-
tausstellung w wiedniu (ostatecznie 
nie znalazł się na niej). według odręcz-
nego napisu na pochodzącej ze zbio-
rów artysty fotografii obrazu w 1873 
sprzedany nieznanemu kolekcjonerowi 
z Moskwy. 

wYsTAwY
1873 Monachium, Kunstverein [1]
1978 Katowice, Galeria sztuki współ-
czesnej BwA (s. nlb., nr kat. 9)
1979 Ostrawa, Galerie Výtvarného 
Umění (s. nlb. 2, 4, nr kat. 23) 
1998–1999 radom, MJM
2010 MNP (s. 28, 64, 284, il. na s. 19, 
nr kat. i il. 5)
2012–2013 Bydgoszcz, Muzeum 
im. Leona wyczółkowskiego  
(s. 52, nr kat. i il. 11)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 182, il. na s. 90)

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1873a, s. 100; Neue 
Freie Presse 1873a, s. 4; Kłosy 1874, 
nr 472, s. 45, il. na s. 36; Giller 1875, 
s. 2; Derwojed 1969, s. 37, il. 18; 
Krilatij 1969, s. 14; sowińska 1976, 
s. 30, il. na s. 26; Krzykowska 1979, 
s. nlb.; ryszkiewicz 1989, s. 322, 
nr kat. i il. 123; Meschnik 1991, s. 12, 
il. I; Muzeum Górnośląskie wykaz 1991, 
s. 4, nr kat. 39; Olchowska-schmidt 
1996, s. 25, il. na s. 41; Palacz 1997, 
s. 76; Bühler 1998, s. 111; Posiadała 
1998, s. 7; Dutkiewicz, Meschnik 2002, 
s. nlb.; Malinowski 2003, s. 182; Micke-
-Broniarek 2005, s. 54, 60, il. na s. 55; 
Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; Bernat 
2007, s. 59, 65, il. na s. 58; Muzeum 
Górnośląskie 2011, s. 299, il.; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, il. na s. 90.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 33. MJM, Biblioteka, 
Teczka dotycząca wystawy „Józef 
Brandt — uczniowie i przyjaciele”, 
sygn. MJM-XII-601, nr 6/165, mps, s. 2 
[wykaz eksponatów na wystawie]; 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 13, Dspl. 48 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.62 Na rekonesansie, 1873

Lisowczycy; Podjazd; Polnischen leichten Kavallerie auf einem streifzuge 
(17 Jahrhundert); Polnische reiter rekognoscirend; Polska lekka kawaleria 
na patrolu; recognoscieren; Ukrainischen Kosaken auf recognoszierung
olej, płótno, 47,6 × 113,7
sygn. l.d.: Józef Brandt 187[3]
The walters Art Museum w Baltimore, nr akcesji 37.2569 
w 1980 przekazany jako dar państwa L. whiting Farinholt z Gibson Island 
(Maryland).

W stepowej scenerii, w nastrojowym świetle zapadającego zmierzchu Brandt 
przedstawił zwiadowców podczas rozpoznania terenu. W ślad za nimi podąża 
widoczny w oddali oddział lekkozbrojnej jazdy. Charakter strojów oraz uzbro-
jenia żołnierzy odpowiada realiom XVII wieku, a bogactwo rozmaitych detali 
i perfekcja ich opracowania przywodzą na myśl kolekcjonerską pasję artysty, 
jego zamiłowanie do zabytków militarnych z tej epoki. 

E.M.-B. 

I.62
HIsTOrIA 
w maju 1873 Brandt zaprezentował 
identyczne z tym płótno w monachijskim 
Kunstvereinie (wzmiankowane i reprodu-
kowane w formie drzeworytu w ówcze-
snej prasie). według odręcznego napisu 
na pochodzącej z kolekcji artysty foto-
grafii obrazu w 1873 został on kupiony 
przez Aumüllera w Monachium. w 1903 
był wystawiony w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie na au-
kcji dzieł pochodzących z hamburskiej 
Galerie Friedmann (sprzedany za 3700 
marek). Zarówno w katalogu aukcyjnym 
z 1903, jak i w obecnej dokumentacji 
naukowej The walters Art Museum 
w Baltimore w sygnaturze widnieje data 
1876, co trudno pogodzić z informacją 
o wystawie i sprzedaży obrazu w 1873. 

wYsTAwY
1873 Monachium, Kunstverein [2]
1879 Petersburg, Akademia Nauk 
1987–1988 Baltimore, The walters Art 
Gallery 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1873b, s. 190; Kłosy 
1873, nr 429, s. 195, il. na s. 184–185; 
Kunstchronik 1873a, s. 511–512; Vsem. Ill. 
1879, s. 399, 400; Kat. Lepke 3.03.1903, 
nr kat. 38 [wym. 48,5 × 111]; Kunst für 
Alle 1903, Jg. 18, H. 13, s. 320; Zakrzewski 
1947, s. 164.

ArCHIwALIA 
ABK wien, Kupferstichkabinett, Nr. Inv. 
PH 8980, fot. obrazu opublikowana 
przez wydawnictwo Josef Aumüller 
w Monachium. Archiwum rodziny Pru-
szaków, zbiory Macieja stachury, Spis 
obrazów Józefa Brandta [namalowa-
nych do 1908], rkps, poz. 34; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 1 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty, oznaczona nr 34]. Model w stroju Kozaka, ok. 1872–1873, kat. V.55

I.61
I.62
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chutoru (U przewozu); U przewozu; Vor der Ueberfahrt
olej, płótno, 42 × 83
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1873 r
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. MGB/sz 1852
Kupiony w 1961 od dr. Apoloniusza Nawrotka z Katowic.

Zwiad kozacki wpisuje się w charakterystyczny dla twórczości Brandta z lat 70. 
nurt przedstawień niewielkich grup żołnierzy nad brzegiem szeroko rozlanej 
rzeki (zob. kat. I.55, I.86, I.107). Dzieła te, utrzymane w spokojnej, oszczędnej 
gamie barwnej z przewagą tonów szarości, cechuje wyciszony, nieco melan-
cholijny nastrój, typowy dla tzw. malarstwa stimmungowego. W tym wypadku 
bohaterami obrazu są zwiadowcy uważnie wpatrujący się w odległy brzeg rzeki, 
być może w poszukiwaniu oznak obecności wroga.

E.M.-B.

I.61
HIsTOrIA
w marcu 1873 prezentowany na zor-
ganizowanej w monachijskim Kunst-
vereinie wystawie dzieł artystów 
niemieckich wytypowanych na wel-
tausstellung w wiedniu (ostatecznie 
nie znalazł się na niej). według odręcz-
nego napisu na pochodzącej ze zbio-
rów artysty fotografii obrazu w 1873 
sprzedany nieznanemu kolekcjonerowi 
z Moskwy. 

wYsTAwY
1873 Monachium, Kunstverein [1]
1978 Katowice, Galeria sztuki współ-
czesnej BwA (s. nlb., nr kat. 9)
1979 Ostrawa, Galerie Výtvarného 
Umění (s. nlb. 2, 4, nr kat. 23) 
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2010 MNP (s. 28, 64, 284, il. na s. 19, 
nr kat. i il. 5)
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(s. 52, nr kat. i il. 11)
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BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1873a, s. 100; Neue 
Freie Presse 1873a, s. 4; Kłosy 1874, 
nr 472, s. 45, il. na s. 36; Giller 1875, 
s. 2; Derwojed 1969, s. 37, il. 18; 
Krilatij 1969, s. 14; sowińska 1976, 
s. 30, il. na s. 26; Krzykowska 1979, 
s. nlb.; ryszkiewicz 1989, s. 322, 
nr kat. i il. 123; Meschnik 1991, s. 12, 
il. I; Muzeum Górnośląskie wykaz 1991, 
s. 4, nr kat. 39; Olchowska-schmidt 
1996, s. 25, il. na s. 41; Palacz 1997, 
s. 76; Bühler 1998, s. 111; Posiadała 
1998, s. 7; Dutkiewicz, Meschnik 2002, 
s. nlb.; Malinowski 2003, s. 182; Micke-
-Broniarek 2005, s. 54, 60, il. na s. 55; 
Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; Bernat 
2007, s. 59, 65, il. na s. 58; Muzeum 
Górnośląskie 2011, s. 299, il.; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, il. na s. 90.
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Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
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[wykaz eksponatów na wystawie]; 
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na patrolu; recognoscieren; Ukrainischen Kosaken auf recognoszierung
olej, płótno, 47,6 × 113,7
sygn. l.d.: Józef Brandt 187[3]
The walters Art Museum w Baltimore, nr akcesji 37.2569 
w 1980 przekazany jako dar państwa L. whiting Farinholt z Gibson Island 
(Maryland).

W stepowej scenerii, w nastrojowym świetle zapadającego zmierzchu Brandt 
przedstawił zwiadowców podczas rozpoznania terenu. W ślad za nimi podąża 
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BIBLIOGrAFIA 
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artysty, oznaczona nr 34]. Model w stroju Kozaka, ok. 1872–1873, kat. V.55

I.61
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I.63 Wesoły kwaterunek, szkic, ok. 1872

Karczma na Podolu; Przed karczmą na Podolu; Przed zajazdem na Podolu
olej, płótno, 58 × 110,5
Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich, nr inw. I.o.127
Dar Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich przekazany do zbiorów Muzeum 
Książąt Lubomirskich w ZNiO w 2005.

Wesoły kwaterunek należy do znaczących dzieł w dorobku artystycznym Brandta, 
wysoko ocenionych przez współczesną mu krytykę. Impresyjny, swobodnie 
malowany wstępny szkic kompozycyjny daje wyobrażenie o tym, jak mogła być 
rozegrana gama kolorystyczna ostatecznej wersji obrazu.

Jest to kolejne dzieło powiązane tematycznie z wykreowaną przez Brandta 
epopeją opiewającą życie żołnierzy w XVII wieku. Artysta wielokrotnie przed-
stawiał przemarsze i pochody wojska, postoje u przeprawy, grupy zwiadowców 
podczas rekonesansu, czaty, biwaki i obozowiska żołnierskie. Tym razem sce-
nerii obrazu nie tworzy typowa dla dzieł Brandta rozległa przestrzeń stepu, 
lecz zabudowania niewielkiego portowego miasteczka. W powoli zapadającym 
zmierzchu żołnierze odpoczywają, siedząc lub leżąc na ziemi, niektórzy tańczą 
z miejscowymi dziewczętami w rytm muzyki granej przez lokalną kapelę, a całą 
scenę obserwują okoliczni mieszkańcy. 

Niemieccy recenzenci wystawy w Kunstvereinie chwalili obraz za doskonale 
uchwycony nastrój, żywość ruchu i dobrą charakterystykę postaci, podkreślali 
walory kompozycyjne i kolorystyczne tego płótna. Pisząc po latach o Wesołym 
kwaterunku, Wacław Husarski zwrócił uwagę na jego romantyczny w wyrazie 
nastrój oraz pewne pokrewieństwo z XVII-wiecznym malarstwem holenderskim.

W zbiorach rodziny artysty zachowała się fotografia modeli w kostiumach, 
upozowanych do przedstawienia pary tańczących postaci w centralnej części 
kompozycji. 

E.M.-B.

I.63
HIsTOrIA 
w 1937 lub później wystawiony na 
sprzedaż przez Adolf reidel Kunsthan-
dlung w Monachium (według nalepki 
na krośnie). w marcu 1974 w kolekcji 
prywatnej, prawdopodobnie w wied-
niu. Zapewne w tym samym roku kupił 
go w Monachium Jan Nowak-Jeziorań-
ski. według sporządzonego przez nie-
go Inwentarza własnej kolekcji ojciec 
poprzedniego właściciela miał nabyć 
ten szkic bezpośrednio od artysty. 

wYsTAwY
2005 wrocław, ZNiO 
2010 wrocław, ZNiO 

BIBLIOGrAFIA 
Jordanowski 1996, s. 47; Platt 2005, 
s. nlb. 3; Machnik, Długajczyk 2012, 
s. 77, nr kat. i il. 7.
ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[ekspertyza z 9.04.1974, rkps (wym. 
55 × 109), list od romana Żukowskiego 
z wiednia z 20.03.1974, mps].

I.64
HIsTOrIA 
według informacji uzyskanych z Ham-
burger Kunsthalle w 1873 ofiarowany 
przez Verein der Kunstfreunde von 
1870 w Hamburgu za pośrednictwem 
senatora Eduarda Johnsa (otrzymał 
nr inw. 2240). Jednak dopiero na po-
czątku maja 1874 w Kunstchronik za-
mieszczono wzmiankę o wzbogaceniu 
o dzieło Brandta zbiorów Kunsthalle 
w Hamburgu. według opisu fotografii 
obrazu, zachowanej w archiwalnych 
albumach Galerie wimmer w Mona-
chium, 23 grudnia 1873 został tam 
kupiony przez Kunsthandlung Louis 
Bock & sohn z Hamburga (za 4000 
marek). Zapewne dopiero w 1874 
w Kunstsäle Louis Bock & son dokonał 
zakupu hamburski Verein der Kunst-
freunde von 1870. w sierpniu 1924 
Kunsthalle sprzedało obraz Ludwigs-
galerie w Monachium (za 2700 marek), 
której właścicielem był Otto H. Nathan. 
Już w listopadzie tego samego roku 
wystawiony na sprzedaż w salonie 
sztuki Abe Gutnajera w warszawie jako 
dzieło ze zbiorów hr. K.O. (Ksawerego 
Orłowskiego?), zatytułowane Pożąda
ny kwaterunek.

wYsTAwY
1873 Monachium, Kunstverein [2]

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1873c, s. 237; Jahres-
-Bericht 1873, s. 9; Kunstchronik 1873b, 
s. 609–610; südd. Pr. 1873, Nr. 143; 
Kunstchronik 1874, Jg. 9, Nr. 30, 
s. 481–482; Giller 1875, s. 2 [własność 
galerii obrazów we Frankfurcie]; Para modeli w kostiumach, ok. 1872–1873, kat. V.56

I.64 Wesoły kwaterunek, 1873  

Flotte Einquartierung; Krótki postój; Kwaterunek; Pożądany kwaterunek 
olej, płótno, 66 × 156
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1873
miejsce przechowywania nieznane

I.63

I.64

Mazanowski 1885, s. 2 [miejsce 
przechowywania: Frankfurt]; Przegl. 
Tyg. 1885, s. 126 [miejsce przechowy-
wania: Frankfurt]; Mazanowski 1887, 
s. 328 [miejsce przechowywania: 
Frankfurt]; rosenberg 1887, s. 46; 
Boetticher 1895, s. 129, nr 7; slg.-Kat. 
KH 1897, 1901, s. 85, nr kat. 182, 1910, 
s. 15, nr kat. 2240, 1922, s. 21, 22, 
nr kat. 2240; Kulikowski 1908, s. 1; 
synoradzki 1911, s. 163; Husarski 1924, 
s. 763; Husarski 1924a, s. 7; Kat. Gutna-
jer 1924, nr kat. 53; Kopera 1929, s. 339; 
Zakrzewski 1947, s. 164; Bühler 1993, 
s. 102 [[jako Flotte Einquartierung], 
158, il. 110 [jako Lustige Einquartie
rung]; Bühler 1998, s. 98 [jako Krótki 
postój], 152, il. 110 [jako Wesołe kwa
terowanie]; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 25, 26, 29; Olchowska-schmidt 1999, 
s. 16; Olchowska-schmidt 2007, s. 144, 
145; Machnik, Długajczyk 2012, s. 77, il.; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18. 

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 35 [własność Galerii 
we Frankfurcie nad Menem]; Spis 
obrazów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. 
[miejsce przechowywania: Frankfurt]. 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer 
I., sygn. BVO23347287, s. 16, nr 924 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymia-
rów, daty namalowania lub przyjęcia 
przez Galerie wimmer, daty sprzedaży, 
ceny oraz nabywcy]. HAHK, sygn. 
PO 185/262–271 [informacja o pocho-
dzeniu obrazu]; Kartothek der ausge-
schiedenen und getauschten Bilder 
[informacja o sprzedaży obrazu]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 87 [fot. ob-
razu, ze zbiorów artysty, opisana jako 
dzieło zakupione w 1877 przez Galerię 
we Frankfurcie]. sMB-ZA, Künstlerdo-
kumentation [archiwalna fot. obrazu 
opatrzona na odwrocie adnotacją: 
„C. 546 | Jahrh.-Ausst. Kat. 186”]. 
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I.63 Wesoły kwaterunek, szkic, ok. 1872

Karczma na Podolu; Przed karczmą na Podolu; Przed zajazdem na Podolu
olej, płótno, 58 × 110,5
Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich, nr inw. I.o.127
Dar Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich przekazany do zbiorów Muzeum 
Książąt Lubomirskich w ZNiO w 2005.
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walory kompozycyjne i kolorystyczne tego płótna. Pisząc po latach o Wesołym 
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E.M.-B.

I.63
HIsTOrIA 
w 1937 lub później wystawiony na 
sprzedaż przez Adolf reidel Kunsthan-
dlung w Monachium (według nalepki 
na krośnie). w marcu 1974 w kolekcji 
prywatnej, prawdopodobnie w wied-
niu. Zapewne w tym samym roku kupił 
go w Monachium Jan Nowak-Jeziorań-
ski. według sporządzonego przez nie-
go Inwentarza własnej kolekcji ojciec 
poprzedniego właściciela miał nabyć 
ten szkic bezpośrednio od artysty. 

wYsTAwY
2005 wrocław, ZNiO 
2010 wrocław, ZNiO 

BIBLIOGrAFIA 
Jordanowski 1996, s. 47; Platt 2005, 
s. nlb. 3; Machnik, Długajczyk 2012, 
s. 77, nr kat. i il. 7.
ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[ekspertyza z 9.04.1974, rkps (wym. 
55 × 109), list od romana Żukowskiego 
z wiednia z 20.03.1974, mps].
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1870 w Hamburgu za pośrednictwem 
senatora Eduarda Johnsa (otrzymał 
nr inw. 2240). Jednak dopiero na po-
czątku maja 1874 w Kunstchronik za-
mieszczono wzmiankę o wzbogaceniu 
o dzieło Brandta zbiorów Kunsthalle 
w Hamburgu. według opisu fotografii 
obrazu, zachowanej w archiwalnych 
albumach Galerie wimmer w Mona-
chium, 23 grudnia 1873 został tam 
kupiony przez Kunsthandlung Louis 
Bock & sohn z Hamburga (za 4000 
marek). Zapewne dopiero w 1874 
w Kunstsäle Louis Bock & son dokonał 
zakupu hamburski Verein der Kunst-
freunde von 1870. w sierpniu 1924 
Kunsthalle sprzedało obraz Ludwigs-
galerie w Monachium (za 2700 marek), 
której właścicielem był Otto H. Nathan. 
Już w listopadzie tego samego roku 
wystawiony na sprzedaż w salonie 
sztuki Abe Gutnajera w warszawie jako 
dzieło ze zbiorów hr. K.O. (Ksawerego 
Orłowskiego?), zatytułowane Pożąda
ny kwaterunek.

wYsTAwY
1873 Monachium, Kunstverein [2]

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1873c, s. 237; Jahres-
-Bericht 1873, s. 9; Kunstchronik 1873b, 
s. 609–610; südd. Pr. 1873, Nr. 143; 
Kunstchronik 1874, Jg. 9, Nr. 30, 
s. 481–482; Giller 1875, s. 2 [własność 
galerii obrazów we Frankfurcie]; Para modeli w kostiumach, ok. 1872–1873, kat. V.56

I.64 Wesoły kwaterunek, 1873  

Flotte Einquartierung; Krótki postój; Kwaterunek; Pożądany kwaterunek 
olej, płótno, 66 × 156
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1873
miejsce przechowywania nieznane

I.63

I.64

Mazanowski 1885, s. 2 [miejsce 
przechowywania: Frankfurt]; Przegl. 
Tyg. 1885, s. 126 [miejsce przechowy-
wania: Frankfurt]; Mazanowski 1887, 
s. 328 [miejsce przechowywania: 
Frankfurt]; rosenberg 1887, s. 46; 
Boetticher 1895, s. 129, nr 7; slg.-Kat. 
KH 1897, 1901, s. 85, nr kat. 182, 1910, 
s. 15, nr kat. 2240, 1922, s. 21, 22, 
nr kat. 2240; Kulikowski 1908, s. 1; 
synoradzki 1911, s. 163; Husarski 1924, 
s. 763; Husarski 1924a, s. 7; Kat. Gutna-
jer 1924, nr kat. 53; Kopera 1929, s. 339; 
Zakrzewski 1947, s. 164; Bühler 1993, 
s. 102 [[jako Flotte Einquartierung], 
158, il. 110 [jako Lustige Einquartie
rung]; Bühler 1998, s. 98 [jako Krótki 
postój], 152, il. 110 [jako Wesołe kwa
terowanie]; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 25, 26, 29; Olchowska-schmidt 1999, 
s. 16; Olchowska-schmidt 2007, s. 144, 
145; Machnik, Długajczyk 2012, s. 77, il.; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18. 

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 35 [własność Galerii 
we Frankfurcie nad Menem]; Spis 
obrazów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. 
[miejsce przechowywania: Frankfurt]. 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer 
I., sygn. BVO23347287, s. 16, nr 924 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymia-
rów, daty namalowania lub przyjęcia 
przez Galerie wimmer, daty sprzedaży, 
ceny oraz nabywcy]. HAHK, sygn. 
PO 185/262–271 [informacja o pocho-
dzeniu obrazu]; Kartothek der ausge-
schiedenen und getauschten Bilder 
[informacja o sprzedaży obrazu]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 87 [fot. ob-
razu, ze zbiorów artysty, opisana jako 
dzieło zakupione w 1877 przez Galerię 
we Frankfurcie]. sMB-ZA, Künstlerdo-
kumentation [archiwalna fot. obrazu 
opatrzona na odwrocie adnotacją: 
„C. 546 | Jahrh.-Ausst. Kat. 186”]. 
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I.65 Kozacy przy ognisku, 1873 

olej, płótno, 43 × 82
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1873 r.
własność prywatna

I.66 Biwak kozacki, 1874

Am Feuer; Kosaken am Feuer; Odpoczynek przy ognisku; rast am Feuer 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z |Warszawy | 1874 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Brandt niejednokrotnie malował repliki własnych obrazów, rzadko jednak wy-
konywał je w sposób tak dosłowny1. Powtarzając tematy wcześniejszych prac, 
traktował je zazwyczaj z większą swobodą, wyraźniej różnicował układ form i ich 
rozplanowanie w pejzażu. W tym wypadku obydwa płótna zachowują identyczną 
kompozycję, różnią się jedynie szczegółami, np. kolorystyką strojów postaci oraz 
nieco innym sposobem opracowania piasku i traw na zboczu pagórka, na którym 
biwakują Kozacy. Warto zwrócić uwagę na interesującą kompozycję obrazów 
założoną na diagonali — akcent wertykalny stojących na szczycie wzniesienia 
koni został zrównoważony z lewej strony pionowo wbitymi w ziemię pikami.

K.Z.-P. 

1   Analogiczny przykład stanowią obrazy Kozak i dziewczyna przy studni 
(kat. I.35) oraz Odpoczynek przy studni (kat. I.36).

I.65
HIsTOrIA
w październiku 2006 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 8.10.2006, nr kat. i il. 27.

I.66
HIsTOrIA
w 1874 kupiony przez E.A. Fleisch-
mann’s Hofkunsthandlung 
w Monachium.

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein
1876 wiedeń, Kunstverein 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 11, s. 83; 
Neue Freie Presse 1874a, s. 4; Das 
Vaterland 1876, s. 2; Kłosy 1876, nr 551, 
il. na s. 40; Zakrzewski 1947, s. 165; 
Fedoruk 1976, s. 42.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 43. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 29 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. 

I.67 Czaty kozackie, 1873 [?]

Kosakenpatrouille in der Dämmerung; Kosakenwache; Kozacki posterunek; 
Oddział kozaków; Patrol kozacki o zmierzchu
olej, płótno, 25,4 × 33,2
sygn. p.d.: JB | 73 [?]
städtische sammlungen (Braith-Mali-Museum) Biberach an der riß, 
nr inw. 1989/11266 (d. 03617)
we wrześniu 1906 przyjęty do zbiorów razem ze spuścizną artystyczną 
Christiana Malego. 

 

I.68 Przez step, ok. 1873

Kozak
olej, 17 × 37 
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.67
HIsTOrIA
Ofiarowany przez Brandta zaprzyjaź-
nionemu malarzowi Christianowi Male-
mu (1832–1906). 

BIBLIOGrAFIA 
slg.-Kat. MusBC 1975, s. 205; Bühler 
1993, s. 100 [jako Kosakenpatrouille 
in der Dämmerung], 115 [jako Kosaken
wache]; Bühler 1998, s. 96 [jako Patrol 
kozacki o zmierzchu], 111 [jako Kozacki 
posterunek]; schweers 2002, s. 209; 
Krypczyk 2006, s. 10, 35.

I.68
HIsTOrIA
w 1926 i 1934 był własnością dr. Lu-
dwika Bryndzy-Nackiego (1877–1962) 
w warszawie. Pomimo różnicy w wy-
miarach może być tożsamy z dziełem 
Powitanie stepu (kat. IV.328), które 
Bryndza-Nacki umieścił na liście strat 
ze swojej kolekcji sporządzonej dla 
MKis po II wojnie światowej.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 69) 
1934 warszawa, IPs (s. 10, nr kat. 8) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39623 MNw, 
DI 95813/2 MNw [fot. obrazu przed 
1939]; DDw, neg. nr 4939 [fot. przed 
1939]. 

I.65

I.66

I.67

I.68
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HIsTOrIA
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w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 8.10.2006, nr kat. i il. 27.

I.66
HIsTOrIA
w 1874 kupiony przez E.A. Fleisch-
mann’s Hofkunsthandlung 
w Monachium.

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein
1876 wiedeń, Kunstverein 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 11, s. 83; 
Neue Freie Presse 1874a, s. 4; Das 
Vaterland 1876, s. 2; Kłosy 1876, nr 551, 
il. na s. 40; Zakrzewski 1947, s. 165; 
Fedoruk 1976, s. 42.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 43. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 29 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. 

I.67 Czaty kozackie, 1873 [?]

Kosakenpatrouille in der Dämmerung; Kosakenwache; Kozacki posterunek; 
Oddział kozaków; Patrol kozacki o zmierzchu
olej, płótno, 25,4 × 33,2
sygn. p.d.: JB | 73 [?]
städtische sammlungen (Braith-Mali-Museum) Biberach an der riß, 
nr inw. 1989/11266 (d. 03617)
we wrześniu 1906 przyjęty do zbiorów razem ze spuścizną artystyczną 
Christiana Malego. 

 

I.68 Przez step, ok. 1873

Kozak
olej, 17 × 37 
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.67
HIsTOrIA
Ofiarowany przez Brandta zaprzyjaź-
nionemu malarzowi Christianowi Male-
mu (1832–1906). 

BIBLIOGrAFIA 
slg.-Kat. MusBC 1975, s. 205; Bühler 
1993, s. 100 [jako Kosakenpatrouille 
in der Dämmerung], 115 [jako Kosaken
wache]; Bühler 1998, s. 96 [jako Patrol 
kozacki o zmierzchu], 111 [jako Kozacki 
posterunek]; schweers 2002, s. 209; 
Krypczyk 2006, s. 10, 35.

I.68
HIsTOrIA
w 1926 i 1934 był własnością dr. Lu-
dwika Bryndzy-Nackiego (1877–1962) 
w warszawie. Pomimo różnicy w wy-
miarach może być tożsamy z dziełem 
Powitanie stepu (kat. IV.328), które 
Bryndza-Nacki umieścił na liście strat 
ze swojej kolekcji sporządzonej dla 
MKis po II wojnie światowej.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 69) 
1934 warszawa, IPs (s. 10, nr kat. 8) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36. 

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39623 MNw, 
DI 95813/2 MNw [fot. obrazu przed 
1939]; DDw, neg. nr 4939 [fot. przed 
1939]. 

I.65

I.66

I.67

I.68
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I.69 Powitanie stepu, 1874

Abendgesang Ukrainischer Kosaken in der steppe; Cosaques de l’Ukraine 
au XVIII siècle entrant en compagne; Frühlingsgesang der ukrainischen 
Kosaken; Kozacki pochód; Kozacy na stepie; Kozacy ukraińscy na stepie; 
Kozacy ukraińscy z XVII wieku ciągnący na wojnę a witający step pieśniami 
bojowymi; Kozacy ukraińscy w XVII stuleciu; Kozacy Zaporozcy (XVII w.) 
ciągnący na wyprawę; Kriegsgesang ukrainischer Kosaken; Pieśń wojenna 
Ukraińców; Pochód Kozactwa; Pochód kozaków; Pochód kozaków 
przez step; Pochód Lisowczyków; Pochód Lisowczyków przez szeroki 
step Ukrainy; Pochód w stepie; Pochód wojenny Kozaków w XVII wieku 
z hetmanem i kapelą na czele; Pochód Zaporożców; Powitanie stepów; 
Śpiew wieczorny kozaków ukraińskich na stepie; Ukrainische Kosaken 
aus dem 17. Jahrhundert begrüßen die steppe mit ihrem schlachtgesang; 
Ukrainische Kosaken aus dem (17. Jahrhundert) ins Feld ziehend begrüßen 
die steppe mit ihrem Kriegsgesang; Ukraińscy kozacy wyruszający w pole 
witają step śpiewem 
olej, płótno, 116 × 251 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874 r. 
miejsce przechowywania nieznane

I.69
HIsTOrIA
Artysta malował obraz od końca lutego 
do końca maja 1874. Po pierwszej pre-
zentacji w monachijskim Kunstvereinie 
w lutym 1875 był wystawiony na sprze-
daż w Hofkunsthandlung Honrath & van 
Baerle w Berlinie. Prawdopodobnie 
już 20 kwietnia 1875 kupiony w Galerie 
wimmer w Monachium do Königsberger 
stadt-Museum (za 5700 fl.). Dwukrotnie 
zdobywał nagrody: tzw. mały złoty me-
dal na wystawie w Królewskiej Akademii 
sztuki w Berlinie jesienią 1876, złoty 
medal I klasy na Exposition Universelle 
w Paryżu w 1878 (wystawiony w dziale 
niemieckim). 

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein
1875 wiedeń, Kunstverein 
1876 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (s. 8, nr kat. 104) 
1878 Paryż, Exposition Universelle  
(s. 372, nr kat. 26) 
1895 Królewiec, wystawa przemysłowa 
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyń-
skich (nr kat. i il. 1, jako własność 
Kunstvereinu w Królewcu) 
1925 Monachium, Galerie wimmer 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 25, 
s. 200–201; Neue Freie Presse 1874, 
s. 4; wiek 1874, nr 49, s. 3, nr 50, s. 4; 
Die Dioskuren 1875, Jg. 20, Nr. 10, s. 74; 
Die Presse 1875, Nr. 63, s. 9, 10; Nr. 67, 
s. 4; Giller 1875, s. 2; Morgen-Post 
1875, s. 2; Neues Fremden-Blatt 1875, 
Beilage des Neuen Fremden-Blattes, 
Nr. 58, s. nlb. 11; Neues Fremden-Blatt 
1875, Nr. 63, s. 5; Gaz. Pol. 1875, nr 63, 
s. 3; ruch Lit. 1875, nr 10, s. 159; Das 
Vaterland 1875, Nr. 63, s. 3; wędrowiec 
1875, nr 275, s. 223; Kron. rodz. 1876/77, 
nr 1, s. 12; Bies. Lit. 1877, nr 68, s. 253; 
slg.-Kat. KsM 1877, s. 44, nr kat. 285; 
Cherbuliez 1878, s. 865; Chodźkiewicz 
1878, s. 243; Chodźkiewicz 1878a, 
s. 262; Clément 1878, s. 2; Duchińska 
1878, s. 120–121; Gaz. Pol. 1878, nr 156, 
s. 2–3; Kraszewski 1878, s. 259; Kur. 
warsz. 1878, nr 159, s. 2; Mickiewicz 
1878, s. 3 nlb.; Pecht 1878, s. 59; ruch 
Lit. 1878, s. 410 [nabyty przez galerię 
obrazów we wrocławiu]; sygietyński 
1878, s. 600; Tydz. Lit. 1878, nr 54, 
s. 287; Vsem. Ill. 1878, s. 289; wiśniowski 
1878, s. 21; Kłosy 1879, nr 705, s. 11, il. na 
s. 8–9 [nabyty do „galeryi Mnichow-
skiej”]; Kraszewski 1879, s. 205; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Proth 
1879, s. 152–153; Kalendarz 1880, s. 87 
[nabyty do „Galerii Mnichowskiej”]; 
wiecz. rodz. 1881, nr 49, s. 770; Bluszcz 
1882, s. 221; Lemcke 1882, s. 405, il. 62; 
słowo 1883, s. 1; Mazanowski 1885, s. 2; 
Gomulicki 1885, s. 4; Kur. warsz. 1885, 
s. 2; Maleszewski 1885, s. 178; Gomulic-
ki 1887, s. 92; Maleszewski 1887, s. 66; 

I.69

Grupa Kozaków na koniach, 1874, kat. II.169
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I.69 Powitanie stepu, 1874

Abendgesang Ukrainischer Kosaken in der steppe; Cosaques de l’Ukraine 
au XVIII siècle entrant en compagne; Frühlingsgesang der ukrainischen 
Kosaken; Kozacki pochód; Kozacy na stepie; Kozacy ukraińscy na stepie; 
Kozacy ukraińscy z XVII wieku ciągnący na wojnę a witający step pieśniami 
bojowymi; Kozacy ukraińscy w XVII stuleciu; Kozacy Zaporozcy (XVII w.) 
ciągnący na wyprawę; Kriegsgesang ukrainischer Kosaken; Pieśń wojenna 
Ukraińców; Pochód Kozactwa; Pochód kozaków; Pochód kozaków 
przez step; Pochód Lisowczyków; Pochód Lisowczyków przez szeroki 
step Ukrainy; Pochód w stepie; Pochód wojenny Kozaków w XVII wieku 
z hetmanem i kapelą na czele; Pochód Zaporożców; Powitanie stepów; 
Śpiew wieczorny kozaków ukraińskich na stepie; Ukrainische Kosaken 
aus dem 17. Jahrhundert begrüßen die steppe mit ihrem schlachtgesang; 
Ukrainische Kosaken aus dem (17. Jahrhundert) ins Feld ziehend begrüßen 
die steppe mit ihrem Kriegsgesang; Ukraińscy kozacy wyruszający w pole 
witają step śpiewem 
olej, płótno, 116 × 251 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874 r. 
miejsce przechowywania nieznane

I.69
HIsTOrIA
Artysta malował obraz od końca lutego 
do końca maja 1874. Po pierwszej pre-
zentacji w monachijskim Kunstvereinie 
w lutym 1875 był wystawiony na sprze-
daż w Hofkunsthandlung Honrath & van 
Baerle w Berlinie. Prawdopodobnie 
już 20 kwietnia 1875 kupiony w Galerie 
wimmer w Monachium do Königsberger 
stadt-Museum (za 5700 fl.). Dwukrotnie 
zdobywał nagrody: tzw. mały złoty me-
dal na wystawie w Królewskiej Akademii 
sztuki w Berlinie jesienią 1876, złoty 
medal I klasy na Exposition Universelle 
w Paryżu w 1878 (wystawiony w dziale 
niemieckim). 

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein
1875 wiedeń, Kunstverein 
1876 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (s. 8, nr kat. 104) 
1878 Paryż, Exposition Universelle  
(s. 372, nr kat. 26) 
1895 Królewiec, wystawa przemysłowa 
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyń-
skich (nr kat. i il. 1, jako własność 
Kunstvereinu w Królewcu) 
1925 Monachium, Galerie wimmer 

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 25, 
s. 200–201; Neue Freie Presse 1874, 
s. 4; wiek 1874, nr 49, s. 3, nr 50, s. 4; 
Die Dioskuren 1875, Jg. 20, Nr. 10, s. 74; 
Die Presse 1875, Nr. 63, s. 9, 10; Nr. 67, 
s. 4; Giller 1875, s. 2; Morgen-Post 
1875, s. 2; Neues Fremden-Blatt 1875, 
Beilage des Neuen Fremden-Blattes, 
Nr. 58, s. nlb. 11; Neues Fremden-Blatt 
1875, Nr. 63, s. 5; Gaz. Pol. 1875, nr 63, 
s. 3; ruch Lit. 1875, nr 10, s. 159; Das 
Vaterland 1875, Nr. 63, s. 3; wędrowiec 
1875, nr 275, s. 223; Kron. rodz. 1876/77, 
nr 1, s. 12; Bies. Lit. 1877, nr 68, s. 253; 
slg.-Kat. KsM 1877, s. 44, nr kat. 285; 
Cherbuliez 1878, s. 865; Chodźkiewicz 
1878, s. 243; Chodźkiewicz 1878a, 
s. 262; Clément 1878, s. 2; Duchińska 
1878, s. 120–121; Gaz. Pol. 1878, nr 156, 
s. 2–3; Kraszewski 1878, s. 259; Kur. 
warsz. 1878, nr 159, s. 2; Mickiewicz 
1878, s. 3 nlb.; Pecht 1878, s. 59; ruch 
Lit. 1878, s. 410 [nabyty przez galerię 
obrazów we wrocławiu]; sygietyński 
1878, s. 600; Tydz. Lit. 1878, nr 54, 
s. 287; Vsem. Ill. 1878, s. 289; wiśniowski 
1878, s. 21; Kłosy 1879, nr 705, s. 11, il. na 
s. 8–9 [nabyty do „galeryi Mnichow-
skiej”]; Kraszewski 1879, s. 205; Kur. 
Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295; Proth 
1879, s. 152–153; Kalendarz 1880, s. 87 
[nabyty do „Galerii Mnichowskiej”]; 
wiecz. rodz. 1881, nr 49, s. 770; Bluszcz 
1882, s. 221; Lemcke 1882, s. 405, il. 62; 
słowo 1883, s. 1; Mazanowski 1885, s. 2; 
Gomulicki 1885, s. 4; Kur. warsz. 1885, 
s. 2; Maleszewski 1885, s. 178; Gomulic-
ki 1887, s. 92; Maleszewski 1887, s. 66; 
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Grupa Kozaków na koniach, 1874, kat. II.169
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Mazanowski 1887, s. 328 [nagrodzony 
w Berlinie w 1873]; rosenberg 1887, 
s. 47; sarnecki 1887, s. 2; słowo 1887, 
s. 3; struve 1887, s. 70; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Pecht 1888, s. 422; Jellenta 1889, s. 465; 
Boetticher 1895, s. 129, kat. 10; Kraj 1895, 
nr 22, s. 20; Bołoz-Antoniewicz 1898, 
s. 110; Mutermilch 1898, s. 58; Praca 
1903, nr 4, il. na s. 97; wędrowiec 1905, 
nr 40, il. na s. 766; Olszewski 1907, s. 114; 
Kulikowski 1908, s. 1; Kędzierski 1909, 
s. 4, 15, 16; schröder 1911, il. na s. 34; 
synoradzki 1911, s. 163; Świat 1911, nr 7, 
il. na s. 4; Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 105; 
Lubierzyński 1913, s. 454; wyleżyńska 
1913, s. 39; Kędzierski 1915, s. 403 [wy-
stawiony w Paryżu w 1877]; Piątkowski 
1915, s. 393; synoradzki 1915, s. 2; Tet-
majer 1916, s. 574; Ballenstedt 1918a, 
s. nlb. 5; wankie 1921, s. 345; Chwalewik 
1926, s. 269; Niewiadomski 1926, s. 141; 
Urbański 1926, s. 7; Kopera 1929, s. 339; 
Gerson-Dąbrowska 1930, s. 296; Piotro-
wicz 1934, s. 98; PsB, t. 2, 1936, s. 390 
[dat. 1879]; Zakrzewski 1947, s. 51, 61, 68, 
81, 95, 98, 109, 116, 117, 118, 123, 125, 164; 
sprawozd. PTPN 1948, s. 108; stasow 
1950, s. 107; Dobrowolski 1960, s. 67; 
Drewniewska 1961, s. 214; Derwojed 
1969, s. 9, 24; Krilatij 1969, s. 14; sAP, t. 1, 
1971, s. 227; Tyg. Powsz. 1974, nr 18; Fe-
doruk 1976, s. 36, 42, 43; sowińska 1976, 
s. 35–36 [dat. 1878]; Apanowicz 1985, 
s. nlb. 7; Olchowska-schmidt 1996, s. 15, 
18, 26, 27, 28, 29; Palacz 1997, s. 77 [dat. 
1878], 78; Bühler 1993, s. 106, il. 111 na 
s. 109; Bühler 1998, s. 102, il. 111 na s. 105; 
Olchowska-schmidt 1999, s. 16; Krzysz-
tofowicz-Kozakowska, stolot 2000, 
s. 208; Drexlerowa, Olszewski 2005, 
s. 107, 113, il. 11 po s. 112; Micke-Broniarek 
2005, s. 47, 50; Mocarska-Tycowa 2005, 
s. 150; Gorzelak 2006, s. 8, 13; Przyby-
szewski 2006, s. 15; Adamek-Świechow-
ska 2007, s. 182–183; Bernat 2007, s. 65; 
Dziadek 2007, s. 202–203; Olchowska-
-schmidt 2007, s. 142, 145; Ptaszyńska 
2012, s. 120; Baumgartner 2015, s. 57; 
Jedlińska 2015, s. 46 [dat. 1863]; Micke-
-Broniarek 2015, s. 21.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 47; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb.; PAN, Archiwum, Zespół 
Zygmunta Batowskiego, sygn. III-2, Dzieje 
sztuki w Wilnie: gotyk, barok, klasycyzm, 
empire, rzeźba, malarstwo. Lida i oko
lice. Gdańsk. Toruń, nr 48, rkps, s. 252 
[opis i charakterystyka obrazu]. BsM, 
Das Album der Galerie Wimmer I., sygn. 
BVO23347287, s. 16, nr 1165 [fot. obrazu 
z oznaczeniem daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, daty 
sprzedaży, ceny oraz nabywcy]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 95 [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty]. 

I.70 Powitanie stepu, 1876

Auszug zur schlacht; Auszug zur steppenjagd; Kosakenzug
olej, płótno, 54 × 118
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1876 r. 
miejsce przechowywania nieznane

I.71 Powitanie stepu, ok. 1878–1879  

olej, płótno, 87 × 170 
własność prywatna

Pierwsza wersja obrazu Powitanie stepu należy do najbardziej znanych i ważnych 
dzieł w twórczości Brandta. Inspiracją do jego namalowania był wiersz Józefa 
Bohdana Zaleskiego Wyprawa chocimska1: 

Trzema szlachy idą Lachy,
A Kozaki czterma walą:
W trawach pławią się po pachy,
Z rusznic palą, świecą stalą,
A chłop w chłopa, a koń w konia,
Aż stękają w okół błonia.

Gody bracia! dzień wesoły!
Jako mrowia — koni, luda;
Lud i konie, jak sokoły!
Nasz Archanioł sprawia cuda!
Godyż, gody! Z boków, z przodu,
Grzmi rozgłośna pieśń pochodu 
[…]
Pan Ataman w rozdźwięk huczny
Ku torbanom kiwał głową:
Urodziwy w ślad buńczuczny
Wiał chorągwią malinową:
Biały Anioł na atłasie,
Mile słaniał się w swej krasie. 

Na wykreowanie atmosfery dzieła Brandta wpłynęły zapewne także inne utwory 
z bogatej spuścizny poetyckiej Zaleskiego, które opiewają niezwykle silną więź 
swobodnej, romantycznej kozackiej duszy z bezkresnymi przestrzeniami stepów2. 
Do zamierzonego obrazu dużego formatu artysta przygotował szkice rysunkowe 
(pięć znanych obecnie) całej kompozycji, centralnej grupy jeźdźców, bandurzysty 
konno z uniesioną do góry ręką, półpostaci ujętej w podobnym geście i Kozaka 
na koniu grającego na bandurze. Ostatecznie nie wykorzystał w sposób dosłowny 
wstępnych studiów i zdecydował się na kompozycję horyzontalną podzieloną 
na dwie rozległe płaszczyzny traw i błękitnego nieba, którą przemierza pochód 
Kozaków. Na jego czele jedzie konno, jak podaje m.in. Apoloniusz Kędzierski3, 
Piotr [Petro] Konaszewicz Sahajdaczny. Za dostojną sylwetką dowódcy podąża 
grupa licznych muzykantów, tzw. piewców grających na teorbanach, bandurkach 

I.70
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Mazanowski 1887, s. 328 [nagrodzony 
w Berlinie w 1873]; rosenberg 1887, 
s. 47; sarnecki 1887, s. 2; słowo 1887, 
s. 3; struve 1887, s. 70; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Pecht 1888, s. 422; Jellenta 1889, s. 465; 
Boetticher 1895, s. 129, kat. 10; Kraj 1895, 
nr 22, s. 20; Bołoz-Antoniewicz 1898, 
s. 110; Mutermilch 1898, s. 58; Praca 
1903, nr 4, il. na s. 97; wędrowiec 1905, 
nr 40, il. na s. 766; Olszewski 1907, s. 114; 
Kulikowski 1908, s. 1; Kędzierski 1909, 
s. 4, 15, 16; schröder 1911, il. na s. 34; 
synoradzki 1911, s. 163; Świat 1911, nr 7, 
il. na s. 4; Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 105; 
Lubierzyński 1913, s. 454; wyleżyńska 
1913, s. 39; Kędzierski 1915, s. 403 [wy-
stawiony w Paryżu w 1877]; Piątkowski 
1915, s. 393; synoradzki 1915, s. 2; Tet-
majer 1916, s. 574; Ballenstedt 1918a, 
s. nlb. 5; wankie 1921, s. 345; Chwalewik 
1926, s. 269; Niewiadomski 1926, s. 141; 
Urbański 1926, s. 7; Kopera 1929, s. 339; 
Gerson-Dąbrowska 1930, s. 296; Piotro-
wicz 1934, s. 98; PsB, t. 2, 1936, s. 390 
[dat. 1879]; Zakrzewski 1947, s. 51, 61, 68, 
81, 95, 98, 109, 116, 117, 118, 123, 125, 164; 
sprawozd. PTPN 1948, s. 108; stasow 
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I.70 Powitanie stepu, 1876

Auszug zur schlacht; Auszug zur steppenjagd; Kosakenzug
olej, płótno, 54 × 118
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1876 r. 
miejsce przechowywania nieznane

I.71 Powitanie stepu, ok. 1878–1879  

olej, płótno, 87 × 170 
własność prywatna

Pierwsza wersja obrazu Powitanie stepu należy do najbardziej znanych i ważnych 
dzieł w twórczości Brandta. Inspiracją do jego namalowania był wiersz Józefa 
Bohdana Zaleskiego Wyprawa chocimska1: 

Trzema szlachy idą Lachy,
A Kozaki czterma walą:
W trawach pławią się po pachy,
Z rusznic palą, świecą stalą,
A chłop w chłopa, a koń w konia,
Aż stękają w okół błonia.

Gody bracia! dzień wesoły!
Jako mrowia — koni, luda;
Lud i konie, jak sokoły!
Nasz Archanioł sprawia cuda!
Godyż, gody! Z boków, z przodu,
Grzmi rozgłośna pieśń pochodu 
[…]
Pan Ataman w rozdźwięk huczny
Ku torbanom kiwał głową:
Urodziwy w ślad buńczuczny
Wiał chorągwią malinową:
Biały Anioł na atłasie,
Mile słaniał się w swej krasie. 

Na wykreowanie atmosfery dzieła Brandta wpłynęły zapewne także inne utwory 
z bogatej spuścizny poetyckiej Zaleskiego, które opiewają niezwykle silną więź 
swobodnej, romantycznej kozackiej duszy z bezkresnymi przestrzeniami stepów2. 
Do zamierzonego obrazu dużego formatu artysta przygotował szkice rysunkowe 
(pięć znanych obecnie) całej kompozycji, centralnej grupy jeźdźców, bandurzysty 
konno z uniesioną do góry ręką, półpostaci ujętej w podobnym geście i Kozaka 
na koniu grającego na bandurze. Ostatecznie nie wykorzystał w sposób dosłowny 
wstępnych studiów i zdecydował się na kompozycję horyzontalną podzieloną 
na dwie rozległe płaszczyzny traw i błękitnego nieba, którą przemierza pochód 
Kozaków. Na jego czele jedzie konno, jak podaje m.in. Apoloniusz Kędzierski3, 
Piotr [Petro] Konaszewicz Sahajdaczny. Za dostojną sylwetką dowódcy podąża 
grupa licznych muzykantów, tzw. piewców grających na teorbanach, bandurkach 

I.70

I.71
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I.70
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w 1895 wystawiony w E.A. Fleisch-
mann’s Hofkunsthandlung w Mona-
chium jako własność galerii Emila seitza 
w Norymberdze, sprzedany za 6500 
marek. 
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nr kat. i il. 5; Bołoz-Antoniewicz 1898, 
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2006, s. 15; Olchowska-schmidt 2007, 
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MNw, ZIiF, nr inw. DI 55633/1 MNw 
[fot. obrazu]; DDw, neg. nr 83629 [fot. 
obrazu 1963]. 

I.71
wYsTAwY
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ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1. 

I.72
HIsTOrIA
w 1926 własność J. Zielińskiego 
w warszawie. Zapewne w 1934 należał 
do F. sommera w warszawie.

i tamburynie. Nad jeźdźcami górują wzniesione rohatyny i karmazynowa chorą-
giew hetmana kozackiego z białą sylwetką świętego Michała na koniu. W obrazie 
tym po raz pierwszy krytycy dostrzegli w twórczości Brandta dążenie do oddania 
na płótnie wrażeń dźwiękowych, które zostało uzewnętrznione poprzez odpo-
wiednią mimikę instrumentalistów, ich pozy i gesty. Dają one wrażenie śpiewu 
i ruchu postaci w takt muzyki, a w konsekwencji wzmagają dynamikę ukazanej 
sceny. W następnych latach artysta wielokrotnie nawiązywał do tej tematyki 
z niezmiennym sukcesem. Motyw jeźdźców, którzy w ordynku wojskowym lub 
luźnym szyku, w radosnej atmosferze przemierzają rozległe przestrzenie ukra-
ińskich stepów, powraca np. w Pieśni zwycięstwa (kat. I.208). 

Dzieło uhonorowane na Exposition Universelle w Paryżu w 1878 roku wzbu-
dziło poruszenie wśród krytyków, jednak pomimo czytelnego tytułu umieszczo-
nego w katalogu jego treść nie została odczytana poprawnie. Jeden z publicystów 
francuskich zwrócił uwagę na „grupę arabskich [sic] muzykantów na koniach”4. 
Na ten i inne artykuły utrzymane w podobnym stylu zareagował sam Brandt. 
W liście do mieszkającego wówczas w Paryżu Wacława Szymanowskiego pi-
sał: „Niektóre francuskie dzienniki 1-o biorą mnie za Niemca, a 2-o z Kozaków 
Ukrainy robią Arabów i tem samym uważają, że w charakterze i typach nie są 
dostatecznie prawdziwymi […] może by można uprosić kogo, ażeby był tak dobry 
i następujące sprostowanie umieścił. Że jestem Polakiem, i że obraz mój przed-
stawia »Kozaków Ukraińskich z 17 wieku ciągnących na wojnę, a witających step 
pieśniami bojowemi«”5. Kilka dni później Władysław Mickiewicz zainterwenio-
wał na łamach paryskich „Debat”: „Zarzucają artyście, że nie oddał należycie 
koloru nieba algierskiego, inni zaś ganią, że w przedstawieniu osób odstąpił 
od typu perskiego. Otóż, Brandt nie miał na myśli ani Persyi, ani Sahary, i nie 
natchnął go ani szach perski, ani bey tunetański”6. 

Po wystawach w Monachium w 1874 i rok później w Wiedniu obraz został 
zakupiony do zbiorów Muzeum Miejskiego w Królewcu. Powszechnie był okre-
ślany jako jedna z najwspanialszych prac artysty i prawdziwe arcydzieło, którego 
temat stanowiła „malowana pieśń stepu, kozaczyzny, hajdamactwa, odczuta 
i zrozumiana przezeń po mistrzowsku”7. Zapewne jego popularność i otrzymane 
nagrody sprawiły, że artysta w następnych latach zdecydował się namalować 
jeszcze trzy wersje tego tematu. Obecnie trudno odnieść się do różnic pomię-
dzy poszczególnymi kompozycjami, ponieważ trzy z nich są zaginione i znane 
tylko z czarno-białych reprodukcji lub fotografii archiwalnych. Wydaje się, że 
wersja z 1874 (kat. I.69) i replika z 1876 (kat. I.70) zostały przez artystę najsta-
ranniej opracowane, a różnią się tylko ułożeniem ogona konia kroczącego na 
przodzie pochodu. Dzieło z kolekcji prywatnej (kat. I.71), w wielu partiach ujęte 
bardzo sumarycznie, zasługuje raczej na miano szkicu, a wersja z ok. 1893 roku 
(kat. I.72) wydaje się być wręcz swobodną „notatką”, którą malarz sporządził po 
wielu latach. Nad kolorytem obrazu z 1874 roku rozwodził się recenzent „Ruchu 
Literackiego”, nazywając go „przepysznym”. Zastanawiające w tym kontekście są 
słowa Charles’a Clémenta, który określił płótno jako ciemne i smutne. W obrazie 
zachowanym artysta użył jasnej palety barw, która podkreśla żywy odcień stepo-
wych burzanów i lekkich obłoków na błękitnym niebie. Być może wymienione 
płótna wykazują odrębności kolorystyczne, ale przy obecnym stanie wiedzy nie 
sposób odnieść się do tego zagadnienia. Trudno także ostatecznie ustalić, który 

I.72 Powitanie stepu, ok. 1893

Kozacy w pochodzie; Lisowczycy
olej, płótno, 31 × 66 
sygn. p.d.: J. B. 
miejsce przechowywania nieznane

Kozak z teorbanem na koniu, 1874, kat. II.169

I.72

Kozak na koniu grający na bandurze, 1874, kat. II.181
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I.72

Kozak na koniu grający na bandurze, 1874, kat. II.181



100 101MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

z obrazów (z 1878 czy 1893) określony tytułem Powitanie stepu (szkic) był w posia-
daniu Władysława Pruszaka z Wośnik przed I wojną światową, a następnie został 
przez niego utracony. Z powodu identycznego tytułu i braku zadowalającego 
materiału ilustracyjnego badacze i krytycy niejednokrotnie mylili daty powstania 
kolejnych wersji, ich udział w wystawach, a nawet reprodukcje. Niewątpliwie 
większość notatek prasowych odwoływała się jednak do pierwszego, najbardziej 
znanego i uhonorowanego dzieła.

Według obrazu namalowanego w 1874 roku Wilhelm Rohr wykonał miedzio-
ryt, który był rozdawany jako premium dla członków wiedeńskiego Kunstvereinu 
za rok 1886. W 1878 roku powodzenie dzieła zaowocowało współpracą malarza 
z pismem „L’art. Revue hebdomadaire illustrée”. Na jego łamach został zamiesz-
czony drzeworyt wykonany według rysunku Brandta (kat. II. 255), przedstawia-
jący jeźdźca na czele pochodu.

Po latach Henryk Sienkiewicz, zainspirowany brawurowo namalowaną 
sceną „powitania stepu”, przeniósł ją na karty Trylogii dla zilustrowania pocho-
du wojsk z Bohdanem Chmielnickim i Tuhaj-bejem na czele8. Pod wyraźnym 
wpływem dzieła Brandta pozostawały także ilustracje Juliusza Kossaka, jak np. 
Pochód Chmielnickiego z Tuhaj-bejem, które artysta przygotował do Albumu Ogniem 
i mieczem9.

Zapewne jedna z wersji dzieła (z 1874 lub 1876) została wystawiona jako 
Adieu au Steppe (Pożegnanie stepu) w 1900 w Galerie Georges Petit w Paryżu10. Za 
udziałem obrazu namalowanego w 1876 roku przemawiałaby wzmianka w „Ku-
rierze Lwowskim”, według której na wystawie „zebrano wszystko, co znaleziono 
w posiadaniu Polaków paryskich”11, co sugeruje, że w tym czasie należał on do 
nieznanej kolekcji polskiej w Paryżu. 

Być może obraz Powitanie stepu z 1874 roku jest tożsamy z dziełem Kozaki 
(kat. IV.42)

K.Z.-P.

1     Poezye Bohdana Zaleskiego wydane przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 
1841, s. 32–36.

2   Zob. np. Józef Bohdan Zaleski, Step [w:] idem, Poezyje, t. 1, Petersburg 
1852, s. 210–211. 

3  Kędzierski 1909, s. 4.
4  Clément 1878, s. 2.
5   List Józefa Brandta do Wacława Szymanowskiego z 3 lipca 1878, BJ, 

sygn. 6712, k. 14–21.
6  Zob. tłumaczenie tekstu franc., Gaz. Pol. 1878, nr 156, s. 2–3.
7  Słowo 1887, s. 3.
8   Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1956, 

s. 190–194. 
9   Juliusz Kossak, Pochód Chmielnickiego z Tuhaj-bejem, 1885, sepia, 

piórko, papier, 33 × 50, własność prywatna.
10   Obraz wzmiankowany w: 1900 Paryż, Gal. Georges Petit (s. 20, 

nr kat. 4); Harlor 1900, s. 2; Krzywoszewski 1900, s. 189; 
Kur. Lw. 1900, s. 6; Kur. Lw. 1900a, s. 7; Trawiński 1900, s. 124.

11  Kur. Lw. 1900a, s. 7.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 38)
1934 warszawa, IPs (s. 10, nr kat. 9)

BIBLIOGrAFIA 
Kleczyński 1926, s. 4; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7; Daszewski 1985, s. 70; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 26; Palacz 1997, 
s. 87. 

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39632 MNw, 
DI 95813/3 MNw [fot. obrazu 1926]; 
DDw, neg. nr 4925, 8753.

Kozak z teorbanem i starszy jeździec, 1874, kat. II.169

Bandurzysta kozacki, 1878, kat. II.255 

Kozak na koniu i studia głowy Kozaka, 1874, kat. II.169
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z obrazów (z 1878 czy 1893) określony tytułem Powitanie stepu (szkic) był w posia-
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ryt, który był rozdawany jako premium dla członków wiedeńskiego Kunstvereinu 
za rok 1886. W 1878 roku powodzenie dzieła zaowocowało współpracą malarza 
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czony drzeworyt wykonany według rysunku Brandta (kat. II. 255), przedstawia-
jący jeźdźca na czele pochodu.

Po latach Henryk Sienkiewicz, zainspirowany brawurowo namalowaną 
sceną „powitania stepu”, przeniósł ją na karty Trylogii dla zilustrowania pocho-
du wojsk z Bohdanem Chmielnickim i Tuhaj-bejem na czele8. Pod wyraźnym 
wpływem dzieła Brandta pozostawały także ilustracje Juliusza Kossaka, jak np. 
Pochód Chmielnickiego z Tuhaj-bejem, które artysta przygotował do Albumu Ogniem 
i mieczem9.

Zapewne jedna z wersji dzieła (z 1874 lub 1876) została wystawiona jako 
Adieu au Steppe (Pożegnanie stepu) w 1900 w Galerie Georges Petit w Paryżu10. Za 
udziałem obrazu namalowanego w 1876 roku przemawiałaby wzmianka w „Ku-
rierze Lwowskim”, według której na wystawie „zebrano wszystko, co znaleziono 
w posiadaniu Polaków paryskich”11, co sugeruje, że w tym czasie należał on do 
nieznanej kolekcji polskiej w Paryżu. 

Być może obraz Powitanie stepu z 1874 roku jest tożsamy z dziełem Kozaki 
(kat. IV.42)
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1     Poezye Bohdana Zaleskiego wydane przez Edwarda Raczyńskiego, Poznań 
1841, s. 32–36.

2   Zob. np. Józef Bohdan Zaleski, Step [w:] idem, Poezyje, t. 1, Petersburg 
1852, s. 210–211. 

3  Kędzierski 1909, s. 4.
4  Clément 1878, s. 2.
5   List Józefa Brandta do Wacława Szymanowskiego z 3 lipca 1878, BJ, 

sygn. 6712, k. 14–21.
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1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 38)
1934 warszawa, IPs (s. 10, nr kat. 9)

BIBLIOGrAFIA 
Kleczyński 1926, s. 4; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7; Daszewski 1985, s. 70; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 26; Palacz 1997, 
s. 87. 
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I.73 Przejście przez Karpaty, 1874

Beutezug am Fluss; Die Proviantcolonne; Karpathen-Übergang einer 
polnischen Proviantkolonne nach der schlacht von wien; Pochód 
Pancernych z czasów sobieskiego; Pochód z łupami; Pochód z łupami nad 
rzeką; Polnische reiter aus der Zeit sobieski’s mit türkischer Kriegsbeute 
passiren einen Fluss; Powrót spod wiednia; Powrót wojsk polskich 
z wyprawy wiedeńskiej przez Karpaty; Powrót z wyprawy wiedeńskiej; 
Powrót z wyprawy wiedeńskiej: wozy z prowiantem przebywają Karpaty; 
Proviantcolonne aus dem siebzehnten Jahrhundert nach der schlacht von 
wien; Przejście brodu; Przejście przez Karpaty po bitwie pod wiedniem; 
Przejście u brodu; Przeprawa rycerstwa polskiego; Tabor kozacki nad rzeką; 
Ubergang einer Proviantkolonne über die Karpathen; Z łupami
olej, płótno, 69 × 160
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874.
staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meister, nr inw. 2401

Kupiony w 1879 w Galerie wimmer w Monachium.

Wśród wielu tytułów, pod którymi obraz był wzmiankowany w katalogach lub 
recenzjach z wystaw, te najwcześniejsze, a więc najbliższe wersji autorskiej, 
opisują jego treść jako „przejście przez Karpaty polskich wozów z prowiantem 
po bitwie pod Wiedniem”1. Byłaby to zatem kolejna redakcja tematu, który nur-
tował wyobraźnię artysty niemal od początku twórczości (zob. kat. I.16, kat. I.46) 
i do którego miał powrócić jeszcze w latach 80. (zob. kat. I.155). Na tym obrazie, 
podobnie jak na płótnie z 1865 roku, Brandt zaakcentował trudy wojennej wy-
prawy odbywającej się w niesprzyjających warunkach jesiennej aury, na trasie 
wiodącej przez górskie bezdroża. Nadciągająca z głębi kompozycji długa ko-
lumna wojska zbliża się do przeprawy przez potok, w którym już ugrzązł jeden 
z wozów taborowych. Artysta umiejętnie podkreślił wysiłek ludzi próbujących go 
wyciągnąć i apatię koni strudzonych wielotygodniowym, powolnym marszem. 
Z prawdziwym mistrzostwem namalował krajobraz nasycony rozproszonym 
jesiennym światłem, spowity delikatną srebrzystoszarą mgłą. W tym wypadku 
bohaterami obrazu nie są — jak zazwyczaj u Brandta — lisowczycy, lecz rycerze 
chorągwi pancernej. Na budzie wozu umocowana jest włócznia oraz okrągła tar-
cza typu kałkan, z prawej strony wystaje część zdobycznego tureckiego namiotu. 

I.73
HIsTOrIA 
Prawdopodobnie po wystawie 
w Kunstvereinie w 1874 obraz nabyła 
monachijska Galerie wimmer. w okre-
sie republiki weimarskiej (1919–1933) 
wypożyczony przez Galerię Drezdeń-
ską do dekoracji ambasady niemieckiej 
w Pradze. w 1940 zwrócony i 7 grudnia 
udostępniony do celów reprezentacyj-
nych szefowi policji w Dreźnie, ekspo-
nowany w Polizeipräsidium. w chaosie 
końca wojny zaginął. w maju 1947 ku-
piony do prywatnej kolekcji w Miśni (za 
5500 marek). w marcu 1964 oferowany 
do zakupu w Galerii Drezdeńskiej; 
zidentyfikowany jako strata wojenna, 
odzyskany z prywatnej kolekcji w Lip-
sku 28 kwietnia 1964. 

wYsTAwY
1874 Monachium, Kunstverein
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 10, il.)
1998 Drezno, Dresdener schloss — 
Georgenbau (s. 137, nr kat. i il. 4)

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 8, 
s. 58; Kłosy 1874, nr 491, s. 344, il. na 
s. 340–341; Neue Freie Presse 1874, 
s. 4; südd. Pr. 1874, Nr. 39; wiek 1874, 
nr 49, s. 3, nr 50, s. 4; Giller 1875, 
s. 2; Beil. zur All. Ztg 1879, s. 3406; 
Kraszewski 1879, s. 205; slg.-Kat. 
GD 1880, s. 476, nr kat. 2296, 1884, 
s. 448, nr kat. 2296, 1887, s. 735, 736, 
nr kat. 2337 [wym. 73 × 140], 1896, 
s. 250, nr kat. 2337 [wym. 96 × 60], 
1899, s. 250, nr kat. 2337 [wym. 96 × 
60], 1902, s. 754, nr kat. 2337, 1905, 
s. 252, nr kat. 2401 [wym. 96 × 60], 

1908, s. 770, 771, nr kat. 2401, 1912, 
s. 244, nr kat. 2401, 1916, s. 249, 
nr kat. 2401, 1920, s. 257, nr kat. 2401, 
1930, s. 8, nr kat. 2401; Mazanowski 
1885, s. 2; Gomulicki 1885, s. 4; Kur. 
warsz. 1885, s. 2; Przegl. Tyg. 1885, 
s. 126; Mazanowski 1887, s. 328; ro-
senberg 1887, s. 46; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Bończa 1888, s. 6290; Boetticher 1895, 
s. 129, nr 9; swieykowski 1905, s. 277; 
Kulikowski 1908, s. 1; synoradzki 1911, 
s. 163; Piątkowski 1915, s. 393; syno-
radzki 1915, s. 2; Ballenstedt 1918a, 
s. nlb. 5; Chwalewik 1926, s. 69; Kopera 
1929, s. 339; Piotrowicz 1934, s. 47; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Zakrzewski 
1947, s. 95, 164 [wmieniony dwukrotnie 
w spisie obrazów jako Przejście przez 
Karpaty i Pochód z łupami]; Drew-
niewska 1961, s. 214; Ebert 1963, s. 72, 
nr 2401; Ebert 1963/64, s. 38, il. 15; 
Ebert 1964, s. 100; Ebert 1965, s. 18, 19, 
20, 24, il. 1 [fragm.], 2 [fragm.], 3; Ebert 
1965a, s. 18; Ebert 1980, s. 110, il. 28; 
Ebert 1982, s. 237, il. 9; Kat. vermissten 
Gemälde GD 1987, s. 110, nr kat. 150; 
Bühler 1993, s. 115, 158, il. 108; Ol-
chowska-schmidt 1996, s. 21, 29, il. na 
s. 46–47; Palacz 1997, s. 77; Bühler 
1998, s. 111, 152, il. 108; schweers 2002, 
s. 209; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 144; slg.-Kat. sKD 2010, s. 52, il. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 46; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. Biblioteka PAU w Krakowie, 
Korespondencja Walerego Eljasza, 
sygn. 2158, rkps [list władysława Eljasza 
do walerego Eljasza z 12.02.1874]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl.86 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty, 
w opisie błędna informacja o zaku-
pie dzieła w 1879 przez Liebiga do 
reichenberga]. 

W czasach panowania Jana III chorągwie pancerne były często wykorzystywane 
do zabezpieczania taborów w trakcie przemarszu wojska, doskonale sprawdzały 
się także podczas działań zwiadowczych i podjazdów.

Podczas wystawy w monachijskim Kunstvereinie obraz Brandta został 
przyjęty z uznaniem przez austriacką i niemiecką krytykę. Recenzenci chwalili 
dobrze oddaną dramaturgię akcji, świeżość wrażenia słonecznego światła i gór-
skiego powietrza, bogactwo kompozycji oraz interesujący koloryt2. Z dumą o no-
wym nabytku pisał w 1879 roku na łamach „Dresdner Journal” dyrektor Galerii 
Drezdeńskiej, Julius Hübner. Wysoko ocenił walory artystyczne dzieła, zwłaszcza 
mistrzowskie efekty oświetlenia. Z pewną ignorancją odniósł się jednak do jego 
treści, określając przedstawionych żołnierzy jako Czerkiesów3. Nieznajomość 
polskich realiów historycznych oraz lokalnego kolorytu wschodnich kresów 
Rzeczypospolitej, często spotykana u zagranicznych recenzentów, niejedno-
krotnie była przyczyną fałszywego odczytywania treści przedstawianych przez 
Brandta scen, co zmuszało artystę lub jego wpływowych rodaków do prostowania 
niewłaściwych interpretacji (zob. kat. I.69). 

E.M.-B.

1  Zob. m.in.: Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 8, s. 58; Kłosy 1874, nr 491, 
s. 344; Neue Freie Presse 1874, s. 4; Giller 1875, s. 2. 

2  Die Dioskuren, op. cit., s. 58; Neue Freie Presse 1874, s. 4.
3  Wobec niemożności dotarcia do oryginalnego tekstu w „Dresdner 

Journal” przytoczone informacje cyt. za: Kraszewski 1879, s. 205.
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I.73 Przejście przez Karpaty, 1874

Beutezug am Fluss; Die Proviantcolonne; Karpathen-Übergang einer 
polnischen Proviantkolonne nach der schlacht von wien; Pochód 
Pancernych z czasów sobieskiego; Pochód z łupami; Pochód z łupami nad 
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Ubergang einer Proviantkolonne über die Karpathen; Z łupami
olej, płótno, 69 × 160
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874.
staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meister, nr inw. 2401

Kupiony w 1879 w Galerie wimmer w Monachium.

Wśród wielu tytułów, pod którymi obraz był wzmiankowany w katalogach lub 
recenzjach z wystaw, te najwcześniejsze, a więc najbliższe wersji autorskiej, 
opisują jego treść jako „przejście przez Karpaty polskich wozów z prowiantem 
po bitwie pod Wiedniem”1. Byłaby to zatem kolejna redakcja tematu, który nur-
tował wyobraźnię artysty niemal od początku twórczości (zob. kat. I.16, kat. I.46) 
i do którego miał powrócić jeszcze w latach 80. (zob. kat. I.155). Na tym obrazie, 
podobnie jak na płótnie z 1865 roku, Brandt zaakcentował trudy wojennej wy-
prawy odbywającej się w niesprzyjających warunkach jesiennej aury, na trasie 
wiodącej przez górskie bezdroża. Nadciągająca z głębi kompozycji długa ko-
lumna wojska zbliża się do przeprawy przez potok, w którym już ugrzązł jeden 
z wozów taborowych. Artysta umiejętnie podkreślił wysiłek ludzi próbujących go 
wyciągnąć i apatię koni strudzonych wielotygodniowym, powolnym marszem. 
Z prawdziwym mistrzostwem namalował krajobraz nasycony rozproszonym 
jesiennym światłem, spowity delikatną srebrzystoszarą mgłą. W tym wypadku 
bohaterami obrazu nie są — jak zazwyczaj u Brandta — lisowczycy, lecz rycerze 
chorągwi pancernej. Na budzie wozu umocowana jest włócznia oraz okrągła tar-
cza typu kałkan, z prawej strony wystaje część zdobycznego tureckiego namiotu. 

I.73
HIsTOrIA 
Prawdopodobnie po wystawie 
w Kunstvereinie w 1874 obraz nabyła 
monachijska Galerie wimmer. w okre-
sie republiki weimarskiej (1919–1933) 
wypożyczony przez Galerię Drezdeń-
ską do dekoracji ambasady niemieckiej 
w Pradze. w 1940 zwrócony i 7 grudnia 
udostępniony do celów reprezentacyj-
nych szefowi policji w Dreźnie, ekspo-
nowany w Polizeipräsidium. w chaosie 
końca wojny zaginął. w maju 1947 ku-
piony do prywatnej kolekcji w Miśni (za 
5500 marek). w marcu 1964 oferowany 
do zakupu w Galerii Drezdeńskiej; 
zidentyfikowany jako strata wojenna, 
odzyskany z prywatnej kolekcji w Lip-
sku 28 kwietnia 1964. 

wYsTAwY
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1917–1918 Poznań, Muzeum 
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s. 4; südd. Pr. 1874, Nr. 39; wiek 1874, 
nr 49, s. 3, nr 50, s. 4; Giller 1875, 
s. 2; Beil. zur All. Ztg 1879, s. 3406; 
Kraszewski 1879, s. 205; slg.-Kat. 
GD 1880, s. 476, nr kat. 2296, 1884, 
s. 448, nr kat. 2296, 1887, s. 735, 736, 
nr kat. 2337 [wym. 73 × 140], 1896, 
s. 250, nr kat. 2337 [wym. 96 × 60], 
1899, s. 250, nr kat. 2337 [wym. 96 × 
60], 1902, s. 754, nr kat. 2337, 1905, 
s. 252, nr kat. 2401 [wym. 96 × 60], 

1908, s. 770, 771, nr kat. 2401, 1912, 
s. 244, nr kat. 2401, 1916, s. 249, 
nr kat. 2401, 1920, s. 257, nr kat. 2401, 
1930, s. 8, nr kat. 2401; Mazanowski 
1885, s. 2; Gomulicki 1885, s. 4; Kur. 
warsz. 1885, s. 2; Przegl. Tyg. 1885, 
s. 126; Mazanowski 1887, s. 328; ro-
senberg 1887, s. 46; Tyg. Il. 1887, s. 84; 
Bończa 1888, s. 6290; Boetticher 1895, 
s. 129, nr 9; swieykowski 1905, s. 277; 
Kulikowski 1908, s. 1; synoradzki 1911, 
s. 163; Piątkowski 1915, s. 393; syno-
radzki 1915, s. 2; Ballenstedt 1918a, 
s. nlb. 5; Chwalewik 1926, s. 69; Kopera 
1929, s. 339; Piotrowicz 1934, s. 47; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Zakrzewski 
1947, s. 95, 164 [wmieniony dwukrotnie 
w spisie obrazów jako Przejście przez 
Karpaty i Pochód z łupami]; Drew-
niewska 1961, s. 214; Ebert 1963, s. 72, 
nr 2401; Ebert 1963/64, s. 38, il. 15; 
Ebert 1964, s. 100; Ebert 1965, s. 18, 19, 
20, 24, il. 1 [fragm.], 2 [fragm.], 3; Ebert 
1965a, s. 18; Ebert 1980, s. 110, il. 28; 
Ebert 1982, s. 237, il. 9; Kat. vermissten 
Gemälde GD 1987, s. 110, nr kat. 150; 
Bühler 1993, s. 115, 158, il. 108; Ol-
chowska-schmidt 1996, s. 21, 29, il. na 
s. 46–47; Palacz 1997, s. 77; Bühler 
1998, s. 111, 152, il. 108; schweers 2002, 
s. 209; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 144; slg.-Kat. sKD 2010, s. 52, il. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 46; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. Biblioteka PAU w Krakowie, 
Korespondencja Walerego Eljasza, 
sygn. 2158, rkps [list władysława Eljasza 
do walerego Eljasza z 12.02.1874]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl.86 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty, 
w opisie błędna informacja o zaku-
pie dzieła w 1879 przez Liebiga do 
reichenberga]. 

W czasach panowania Jana III chorągwie pancerne były często wykorzystywane 
do zabezpieczania taborów w trakcie przemarszu wojska, doskonale sprawdzały 
się także podczas działań zwiadowczych i podjazdów.

Podczas wystawy w monachijskim Kunstvereinie obraz Brandta został 
przyjęty z uznaniem przez austriacką i niemiecką krytykę. Recenzenci chwalili 
dobrze oddaną dramaturgię akcji, świeżość wrażenia słonecznego światła i gór-
skiego powietrza, bogactwo kompozycji oraz interesujący koloryt2. Z dumą o no-
wym nabytku pisał w 1879 roku na łamach „Dresdner Journal” dyrektor Galerii 
Drezdeńskiej, Julius Hübner. Wysoko ocenił walory artystyczne dzieła, zwłaszcza 
mistrzowskie efekty oświetlenia. Z pewną ignorancją odniósł się jednak do jego 
treści, określając przedstawionych żołnierzy jako Czerkiesów3. Nieznajomość 
polskich realiów historycznych oraz lokalnego kolorytu wschodnich kresów 
Rzeczypospolitej, często spotykana u zagranicznych recenzentów, niejedno-
krotnie była przyczyną fałszywego odczytywania treści przedstawianych przez 
Brandta scen, co zmuszało artystę lub jego wpływowych rodaków do prostowania 
niewłaściwych interpretacji (zob. kat. I.69). 

E.M.-B.

1  Zob. m.in.: Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 8, s. 58; Kłosy 1874, nr 491, 
s. 344; Neue Freie Presse 1874, s. 4; Giller 1875, s. 2. 

2  Die Dioskuren, op. cit., s. 58; Neue Freie Presse 1874, s. 4.
3  Wobec niemożności dotarcia do oryginalnego tekstu w „Dresdner 

Journal” przytoczone informacje cyt. za: Kraszewski 1879, s. 205.

I.73
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I.74
HIsTOrIA
Na wystawie w Berlinie w 1876 był prze-
znaczony do sprzedaży. w 1926 należał 
do zbiorów inżyniera Apolinarego Przy-
bylskiego (1878–1960) w warszawie. 
Obecnie trudno stwierdzić, czy został 
zwrócony właścicielowi po zamknięciu 
wystawy malarstwa batalistycznego 
w IPs-ie w pierwszej połowie paź-
dziernika 1939. Być może był w jego 
posiadaniu jeszcze 10 lipca 1944, kiedy 
kolekcjoner musiał opuścić willę przy 
ul. Katowickiej na saskiej Kępie po 
jej zajęciu przez oficerów niemieckiej 
artylerii przeciwlotniczej. Ze względów 
bezpieczeństwa przewiózł wówczas 
swoje zbiory na lewy brzeg wisły i roz-
lokował w różnych punktach miasta. 
w wyniku działań wojennych obrazy 
zapewne spłonęły lub zostały rozkra-
dzione; niektóre z nich odnalazły się 
po latach.

wYsTAwY 
1874 Monachium, Kunstverein 
1876 Berlin, Königliche Akademie 
der Künste (s. 8, nr kat. 103) 
1879 Petersburg, Akademia Nauk
1920 warszawa, TZsP  
(s. nlb., nr kat. 14)
1926 warszawa, TZsP  
(s. 17, nr kat. 20, il. na s. 21)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 18)
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 828)
1933 warszawa, TZsP 
(s. 16, nr kat. i il. 16)
1939 warszawa, IPs (s. 29, nr kat. 27)

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 45, 
s. 359; Kunstchronik 1874a, s. 138; 
Giller 1875, s. 2; Kłosy 1879, nr 712, 
il. na s. 120–121; Kur. Codz. 1879, s. 1; 
Pług 1879, s. 295; Vsem. Ill. 1879, 
s. 400; Boetticher 1895, s. 129, nr 12; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
sprawozd. TZsP 1927, s. nlb. 36; Hu-
sarski 1929, il. na s. 377; sprawozd. 
TZsP 1929, s. nlb. 43; sprawozd. TZsP 
1933, s. 19; Przybylski 1946, s. 7; Za-
krzewski 1947, s. 99 [dat. 1876], 165; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, s. 31, 
nr kat. i il. 68; Cat. of paintings remov-
ed 1953, s. 31, nr kat. i il. 63; wiercińska 
1969, s. 32; Kat. strat wojennych 2012, 
s. 72, nr kat. i il. 19. 

ArCHIwALIA 
AAN, MKis, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 387/138, s. 28. APw, 
ZM wsw, Kwestionariusze strat wo
jennych, sygn. 80, nr 12730, s. 1311, 
1312. Archiwum rodziny Pruszaków, 
zbiory Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 50 i  poz. 57 [wymie-
niony dwukrotnie, jako Wedeta z 30 
wojny, dat. 1875 i Pikieta Lisowczy
ków, dat. 1857]; Spis foto. z obrazów 

Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [dat. 1876]. Is PAN, Zb. 
specjalne, Dokumentacja wystawy 
„Malarstwo batalistyczne” 1939, nr 82, 
s. 64, 96 [korespondencja dotycząca 
wypożyczenia obrazu na wystawę 
z 8.05.1939, mps, z 13.05.1939, rkps, 
wycinki prasowe]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 93. MNw, ZIiF, nr inw. DI 
57961 MNw [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty], DI 83776 MNw, DI 95813/15 
MNw [fot. obrazu]; DDw, neg. nr 4948 
[fot. repr. przed 1939]. 

I.75
HIsTOrIA
Przed 1939 w kolekcji Alfreda schen-
kera (1898–?) i jego żony Ernestyny 
(1907–2013) w Krakowie. Ernestyna 
schenker przedostała się do UsA 
w 1943 i zamieszkała w Nowym Jorku. 
Być może obraz wywiózł z Polski war-
szawski antykwariusz Jakub Klejman, 
który około 1950 osiadł w Nowym 
Jorku (przypuszczenie to nasuwa zapis 
jego nazwiska na krośnie). w styczniu 
2014 sprzedany na aukcji Freemann’s 
w Nowym Jorku jako dzieło ze spuści-
zny po Ernestynie schenker, następnie 
sprowadzony do Polski przez dom 
aukcyjny Artissima w kwietniu tego 
samego roku i sprzedany do zbiorów 
prywatnych.

wYsTAwY
1957 Nowy Jork, Parrish Art Museum 
(s. 39, nr kat. i il. 19)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Freemann’s 28.01.2014, 
nr kat. i il. 138.

I.75 Na czatach, 1882

Zwiad lisowczyków
olej, płótno, 100 × 89
sygn. l.d.: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882
własność prywatna

Przed przystąpieniem do malowania obrazu olejnego artysta przygotował ogólną 
dyspozycję kompozycji ujętą w dwóch szkicach wykonanych akwarelą. W jednym 
z nich (kat. II.184), dodatkowo wzmocnionym tuszem, podkreślił ciemniejsze par-
tie planowanego dzieła. Widoczną na płótnie pierwotną sygnaturę Józef Brandt | 
z Warszawy | 1874. w następnych latach zapewne częściowo usunięto, ponieważ na 
obrazie ponownie wystawionym w 1926 roku widnieje tylko zapis imienia i nazwiska 
malarza. 

Późniejsza o osiem lat, trochę większa wersja olejna, którą artysta umieścił na 
tle jesiennego pejzażu, powtarza dokładnie układ kompozycyjny obrazu z 1874 roku. 
Jednak obydwa płótna wyraźnie różnią się potraktowaniem szczegółów ukazanej 
sceny: nieco odmiennym ujęciem twarzy lisowczyka z muszkietem w ręku, sylwetka-
mi koni, innym doborem akcesoriów przytroczonych do siodeł i aranżacją pejzażu 
po prawej stronie płótna.

K.Z.-P.

I.74 I.75

Kozacy na widecie, 1874, kat. II.183 Kozacy na widecie, 1874, kat. II.184

I.74 Wedeta z wojny trzydziestoletniej, 1874

Czaty Lisowczyków; Forpoczta z trzydziestoletniej wojny; 
Le guet-apens; Na czatach; Pikieta lisowczyków; Vedette aus 
dem 30jährigen Kriege; Vedette, polnische leichte Cavallerie 
aus dem siebzehnten Jahrhundert; wedetta lekkiej kawalerii 
polskiej z XVII w.; Zasadzka
olej, płótno, 95 × 86 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1874. 
miejsce przechowywania nieznane
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I.74
HIsTOrIA
Na wystawie w Berlinie w 1876 był prze-
znaczony do sprzedaży. w 1926 należał 
do zbiorów inżyniera Apolinarego Przy-
bylskiego (1878–1960) w warszawie. 
Obecnie trudno stwierdzić, czy został 
zwrócony właścicielowi po zamknięciu 
wystawy malarstwa batalistycznego 
w IPs-ie w pierwszej połowie paź-
dziernika 1939. Być może był w jego 
posiadaniu jeszcze 10 lipca 1944, kiedy 
kolekcjoner musiał opuścić willę przy 
ul. Katowickiej na saskiej Kępie po 
jej zajęciu przez oficerów niemieckiej 
artylerii przeciwlotniczej. Ze względów 
bezpieczeństwa przewiózł wówczas 
swoje zbiory na lewy brzeg wisły i roz-
lokował w różnych punktach miasta. 
w wyniku działań wojennych obrazy 
zapewne spłonęły lub zostały rozkra-
dzione; niektóre z nich odnalazły się 
po latach.

wYsTAwY 
1874 Monachium, Kunstverein 
1876 Berlin, Königliche Akademie 
der Künste (s. 8, nr kat. 103) 
1879 Petersburg, Akademia Nauk
1920 warszawa, TZsP  
(s. nlb., nr kat. 14)
1926 warszawa, TZsP  
(s. 17, nr kat. 20, il. na s. 21)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 18)
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 828)
1933 warszawa, TZsP 
(s. 16, nr kat. i il. 16)
1939 warszawa, IPs (s. 29, nr kat. 27)

BIBLIOGrAFIA 
Die Dioskuren 1874, Jg. 19, Nr. 45, 
s. 359; Kunstchronik 1874a, s. 138; 
Giller 1875, s. 2; Kłosy 1879, nr 712, 
il. na s. 120–121; Kur. Codz. 1879, s. 1; 
Pług 1879, s. 295; Vsem. Ill. 1879, 
s. 400; Boetticher 1895, s. 129, nr 12; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
sprawozd. TZsP 1927, s. nlb. 36; Hu-
sarski 1929, il. na s. 377; sprawozd. 
TZsP 1929, s. nlb. 43; sprawozd. TZsP 
1933, s. 19; Przybylski 1946, s. 7; Za-
krzewski 1947, s. 99 [dat. 1876], 165; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, s. 31, 
nr kat. i il. 68; Cat. of paintings remov-
ed 1953, s. 31, nr kat. i il. 63; wiercińska 
1969, s. 32; Kat. strat wojennych 2012, 
s. 72, nr kat. i il. 19. 

ArCHIwALIA 
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wojennych, sygn. 387/138, s. 28. APw, 
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artysty], DI 83776 MNw, DI 95813/15 
MNw [fot. obrazu]; DDw, neg. nr 4948 
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I.75
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schenker przedostała się do UsA 
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wYsTAwY
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BIBLIOGrAFIA 
Kat. Freemann’s 28.01.2014, 
nr kat. i il. 138.
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z Warszawy | 1874. w następnych latach zapewne częściowo usunięto, ponieważ na 
obrazie ponownie wystawionym w 1926 roku widnieje tylko zapis imienia i nazwiska 
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K.Z.-P.

I.74 I.75

Kozacy na widecie, 1874, kat. II.183 Kozacy na widecie, 1874, kat. II.184

I.74 Wedeta z wojny trzydziestoletniej, 1874
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miejsce przechowywania nieznane
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I.76 Zwiad kozacki, szkic, 1874

Kosaken; Kozacy; Kozacy pytający o drogę; Ukrainische Kosaken auf 
recognoscirung
olej, płótno, 33,5 × 46,5
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 74 roku     
städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau w Monachium, 
nr inw. G 13268
w 1917 przekazany w depozyt, a w 1964 włączony do zbiorów jako własność 
Galerii.

I.77 Pejzaż z wiatrakami, szkic, 1874 

olej
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 74. 
miejsce przechowywania nieznane

I.76
HIsTOrIA
w 1917 sprzedany przez Fundację Pos-
selt władzom miejskim Monachium.

wYsTAwY
1875 wiedeń, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
Kunstchronik 1875, s. 427–428; Neues 
Fremden-Blatt 1875, s. 9; Boetticher 
1895, s. 129, nr 11; slg.-Kat. sGM 
1929, s. 10, nr kat. H 100; Olchow ska-
schmidt 1996, il. na s. 20; Bühler 1998, 
s. 111; schweers 2002, s. 209.

I.77
ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 16815 PL.

I.76

I.77

I.78 Przed gospodą, ok. 1874

Am wirtshaus. Polnisches Dorf mit Ulanen
olej, deska, 13,5 × 18,4
sygn. p.d.: Józef Brandt 
städtische sammlungen (Braith-Mali-Museum) Biberach an der riß, 
nr inw. 1989/11264 (d. 0793)
Dar Brandta dla malarza Antona Braitha (1836–1905), w styczniu 1905 
przyjęty do zbiorów razem z jego spuścizną artystyczną.

Występujący w literaturze niemieckiej tytuł obrazu Am Wirtshaus. Polnisches Dorf 
mit Ulanen nie odpowiada treści przedstawionej sceny, której uczestnikiem jest 
Kozak oraz nieokreślona bliżej postać, zapewne kobieta w grubym, jesiennym 
okryciu. 

Być może tożsamy z obrazem Przed karczmą (kat. IV.34). 
E.M.-B.

I.78
wYsTAwY
1971 Biberach, städtische sammlungen 

BIBLIOGrAFIA 
slg.-Kat. MusBC 1975, s. 204; Bühler 
1993, s. 115 [jako dwa obrazy: Am 
Wirtshaus oraz Polnisches Dorf mit 
Ulanen]; Bühler 1998, s. 111 [jako dwa 
obrazy: Przy gospodzie, Polska wieś 
z ułanami]; schweers 2002, s. 209; 
Krypczyk 2006, s. 10, 35. 

I.78
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I.76 Zwiad kozacki, szkic, 1874

Kosaken; Kozacy; Kozacy pytający o drogę; Ukrainische Kosaken auf 
recognoscirung
olej, płótno, 33,5 × 46,5
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 74 roku     
städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau w Monachium, 
nr inw. G 13268
w 1917 przekazany w depozyt, a w 1964 włączony do zbiorów jako własność 
Galerii.

I.77 Pejzaż z wiatrakami, szkic, 1874 

olej
sygn. l.d.: Józef Brandt. | 74. 
miejsce przechowywania nieznane

I.76
HIsTOrIA
w 1917 sprzedany przez Fundację Pos-
selt władzom miejskim Monachium.

wYsTAwY
1875 wiedeń, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
Kunstchronik 1875, s. 427–428; Neues 
Fremden-Blatt 1875, s. 9; Boetticher 
1895, s. 129, nr 11; slg.-Kat. sGM 
1929, s. 10, nr kat. H 100; Olchow ska-
schmidt 1996, il. na s. 20; Bühler 1998, 
s. 111; schweers 2002, s. 209.

I.77
ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 16815 PL.

I.76

I.77

I.78 Przed gospodą, ok. 1874

Am wirtshaus. Polnisches Dorf mit Ulanen
olej, deska, 13,5 × 18,4
sygn. p.d.: Józef Brandt 
städtische sammlungen (Braith-Mali-Museum) Biberach an der riß, 
nr inw. 1989/11264 (d. 0793)
Dar Brandta dla malarza Antona Braitha (1836–1905), w styczniu 1905 
przyjęty do zbiorów razem z jego spuścizną artystyczną.

Występujący w literaturze niemieckiej tytuł obrazu Am Wirtshaus. Polnisches Dorf 
mit Ulanen nie odpowiada treści przedstawionej sceny, której uczestnikiem jest 
Kozak oraz nieokreślona bliżej postać, zapewne kobieta w grubym, jesiennym 
okryciu. 

Być może tożsamy z obrazem Przed karczmą (kat. IV.34). 
E.M.-B.

I.78
wYsTAwY
1971 Biberach, städtische sammlungen 

BIBLIOGrAFIA 
slg.-Kat. MusBC 1975, s. 204; Bühler 
1993, s. 115 [jako dwa obrazy: Am 
Wirtshaus oraz Polnisches Dorf mit 
Ulanen]; Bühler 1998, s. 111 [jako dwa 
obrazy: Przy gospodzie, Polska wieś 
z ułanami]; schweers 2002, s. 209; 
Krypczyk 2006, s. 10, 35. 

I.78
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nr kat. 41, 1883, 1885, s. 19, 1888, s. 19, 
nr kat. 41, 1898, s. 172, nr kat. 41, 1900, 
1902, 1903, s. 19, nr kat. 41; rosenberg 
1887, s. 46; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 13; Kulikowski 1908, s. 1; synoradzki 
1911, s. 163; Kopera 1929, s. 339; 
Piotrowicz 1934, s. 31; PsB, t. 2, 1936, 
s. 390; Zakrzewski 1947, s. 165; Dob-
rowolski 1960, s. 67; Derwojed 1969, 
s. 23, 24, 37, il. 36; Fedoruk 1976, s. 43; 
Daszewski 1985, s. 57, 58; Bühler 1993, 
s. 155; Palacz 1997, s. 77; Bühler 1998, 
s. 150; Olchowska-schmidt 1999, s. 10; 
Klarecki 2012, s. 272; Micke-Broniarek 
2015, s. 11.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 53; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [jako Miasteczko podolskie]; 
Spis obrazów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. [jako 
Na jarmarku podolskim]. MNw, Zbiory 
sztuki Polskiej do 1914, karta naukowa 
opracowana przez Bohdana Marconie-
go, 8.10.1943, rkps, fot. sMB-ZA, Natio-
nalgalerie, Acta betreffend die Bilder 
und Maler Brandt vom November 1875, 
sygn. I/NG 1452, mps, k. 001–003 [ko-
respondencja dotycząca zakupu obra-
zu pomiędzy Kunsthandlung Honrath 
& van Baerle, dyrekcją Nationalgalerie, 
Ministerium der geistlichen Unter-
richts- und Medicinalangelegenheiten 
z października i listopada 1875); Natio-
nalgalerie, Verkauf und Tausch von 
Kunstwerken, sygn. I/NG 946, mps, 
k. 263–288 [dokumentacja dotycząca 
wymiany obrazów Brandta na dzieło 
Eduarda Gärtnera: oceny specjalistów 
z Komisji Zakupów, korespondencja 
z Fritzem Lionem z wiednia].

I.79
HIsTOrIA 
Namalowany dla nieznanego z imienia 
Zaleskiego, od którego artysta pozy-
skał siodła do swojej kolekcji. w lutym 
lub na początku marca 1875 Zaleski 
sprzedał obraz (za 2000 franków) 
renomowanej berlińskiej firmie Hof-
kunsthandlung Honrath & van Baerle. 
Jesienią tego samego roku został tam 
kupiony przez Nationalgalerie w Ber-
linie. Na początku 1936 wymieniony 
przez dyrekcję Nationalgalerie (razem 
z Odbiciem jasyru, kat. I.105) na płót-
no Eduarda Gärtnera Blick auf das 
Schloss in Berlin będące własnością 
wiedeńskiego antykwariusza 
Fritza Liona. w 1943 znajdował się 
w kolekcji Janusza wojciechowskiego 
w warszawie, a w maju 1944 bliżej 
nieokreślonego wajkerta. Przodkowie 
obecnego właściciela weszli 
w posiadanie obrazu prawdopodobnie 
w okresie powojennym, na terenie 
szczecina. 

wYsTAwY
1875 wiedeń, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
Giller 1875, s. 2; Neues Fremden-Blatt 
1875, s. nlb. 9; Kłosy 1876, nr 573, 
s. 393, il. na s. 389; slg.-Kat. NGB 
1876, s. 26, 27, nr kat. 41, 1878, s. 62, 

Obraz został namalowany pod wpływem wrażeń z wyprawy na Podole i do Be-
sarabii, którą Brandt podjął w towarzystwie Juliusza Kossaka pod koniec maja 
1874 roku. Podczas tej podróży obydwaj artyści — jak pisze Kazimierz Olszań-
ski — „zebrali obfity materiał wrażeń, obserwacji, pomysłów i szkiców z natu-
ry do planowanych kompozycji”1. W zbiorach MNW zachował się szkicownik 
(kat. II.170), w którym Brandt ołówkiem i akwarelą odnotował widoki lokal-
nego krajobrazu, studia typów ludowych, pojedynczych budynków, sprzętów, 
konnych zaprzęgów2. Część z tych rysunków wykorzystał zapewne jako źródło 
inspiracji podczas pracy nad płótnem Miasteczko na Podolu. Do kompozycji sceny 
rodzajowej z życia kresowego miasteczka wprowadził także charakterystyczny 
typ bałaguły3 siedzącego na wozie, którego wcześniej przedstawił w technice 
akwareli (kat. II.181). 

W spisie dzieł sporządzonym przed rokiem 1908 i do dziś przechowywa-
nym przez rodzinę artysty płótno to zostało określone jako widok Trembowli. 
W zbiorach MNW znajduje się zespół fotografii tej miejscowości pochodzących 
z kolekcji Brandta (kat. V.18–V.20, V.30, V.31), jednak nie udało się odszukać 
wśród nich bezpośredniej analogii dla wyglądu architektury bądź ujęcia partii 
pejzażowej na tym płótnie. Niezależnie od możliwości powiązania tego obrazu 

z widokiem konkretnej miejscowości, niewątpliwie stanowi on — jak trafnie 
zauważył Janusz Derwojed — „swoisty hołd złożony ciekawym tradycjom re-
gionalnej architektury” oraz „przykład zamiłowania [Brandta] do regionalizmu 
i do zabytkowego budownictwa”4.

E.M.-B.

1 Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, s. 58.
2  Część kart z niego wyjętych udało się zidentyfikować w innych 

kolekcjach muzealnych.
3  Bałagułami początkowo nazywano kupców, często żydowskich, któ-

rzy dostarczali towary lub służyli za przewoźników na terenach po-
zbawionych innych możliwości transportu. Posługiwali się zazwyczaj 
prostymi, wyplatanymi wikliną lub łubem bryczkami o drewnianych 
osiach i okutych kołach, zaprzężonymi w poręcz (konie ciągnęły 
jednocześnie przednią i tylną część podwozia, co zapewniało większą 
stabilność podczas szybkiej jazdy po bezdrożach). Charakterystycz-
nym elementem bałagulskiej uprzęży był metalowy dzwonek bałabon, 
zawieszony na szerokim pasku na szyi konia, z daleka sygnalizujący 
pędzący po stepie zaprzęg. 

4 Derwojed 1969, s. 24.

I.79

Typy ludowe, 1874, kat.II.170

Bałaguła, 1874, kat. II.181

Fasada budynku, łeb konia i dwa wozy, 1874, kat. II.170

Dwa zaprzęgi, 1874, kat. II.170

I.79 Miasteczko na Podolu, 1874 lub początek 1875 

Jarmark koni w polskiej wsi; Miasteczko na Podolu — Trembowla; Na 
jarmarku podolskim; Pferdemarkt in einem podolischen Dorfe; Podolisches 
Dorf; wieś podolska
olej, płótno, 44,7 × 53
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność prywatna
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nr kat. 41, 1883, 1885, s. 19, 1888, s. 19, 
nr kat. 41, 1898, s. 172, nr kat. 41, 1900, 
1902, 1903, s. 19, nr kat. 41; rosenberg 
1887, s. 46; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 13; Kulikowski 1908, s. 1; synoradzki 
1911, s. 163; Kopera 1929, s. 339; 
Piotrowicz 1934, s. 31; PsB, t. 2, 1936, 
s. 390; Zakrzewski 1947, s. 165; Dob-
rowolski 1960, s. 67; Derwojed 1969, 
s. 23, 24, 37, il. 36; Fedoruk 1976, s. 43; 
Daszewski 1985, s. 57, 58; Bühler 1993, 
s. 155; Palacz 1997, s. 77; Bühler 1998, 
s. 150; Olchowska-schmidt 1999, s. 10; 
Klarecki 2012, s. 272; Micke-Broniarek 
2015, s. 11.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 53; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
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zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. [jako 
Na jarmarku podolskim]. MNw, Zbiory 
sztuki Polskiej do 1914, karta naukowa 
opracowana przez Bohdana Marconie-
go, 8.10.1943, rkps, fot. sMB-ZA, Natio-
nalgalerie, Acta betreffend die Bilder 
und Maler Brandt vom November 1875, 
sygn. I/NG 1452, mps, k. 001–003 [ko-
respondencja dotycząca zakupu obra-
zu pomiędzy Kunsthandlung Honrath 
& van Baerle, dyrekcją Nationalgalerie, 
Ministerium der geistlichen Unter-
richts- und Medicinalangelegenheiten 
z października i listopada 1875); Natio-
nalgalerie, Verkauf und Tausch von 
Kunstwerken, sygn. I/NG 946, mps, 
k. 263–288 [dokumentacja dotycząca 
wymiany obrazów Brandta na dzieło 
Eduarda Gärtnera: oceny specjalistów 
z Komisji Zakupów, korespondencja 
z Fritzem Lionem z wiednia].
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Namalowany dla nieznanego z imienia 
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skał siodła do swojej kolekcji. w lutym 
lub na początku marca 1875 Zaleski 
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Jesienią tego samego roku został tam 
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no Eduarda Gärtnera Blick auf das 
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wiedeńskiego antykwariusza 
Fritza Liona. w 1943 znajdował się 
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w warszawie, a w maju 1944 bliżej 
nieokreślonego wajkerta. Przodkowie 
obecnego właściciela weszli 
w posiadanie obrazu prawdopodobnie 
w okresie powojennym, na terenie 
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wYsTAwY
1875 wiedeń, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
Giller 1875, s. 2; Neues Fremden-Blatt 
1875, s. nlb. 9; Kłosy 1876, nr 573, 
s. 393, il. na s. 389; slg.-Kat. NGB 
1876, s. 26, 27, nr kat. 41, 1878, s. 62, 

Obraz został namalowany pod wpływem wrażeń z wyprawy na Podole i do Be-
sarabii, którą Brandt podjął w towarzystwie Juliusza Kossaka pod koniec maja 
1874 roku. Podczas tej podróży obydwaj artyści — jak pisze Kazimierz Olszań-
ski — „zebrali obfity materiał wrażeń, obserwacji, pomysłów i szkiców z natu-
ry do planowanych kompozycji”1. W zbiorach MNW zachował się szkicownik 
(kat. II.170), w którym Brandt ołówkiem i akwarelą odnotował widoki lokal-
nego krajobrazu, studia typów ludowych, pojedynczych budynków, sprzętów, 
konnych zaprzęgów2. Część z tych rysunków wykorzystał zapewne jako źródło 
inspiracji podczas pracy nad płótnem Miasteczko na Podolu. Do kompozycji sceny 
rodzajowej z życia kresowego miasteczka wprowadził także charakterystyczny 
typ bałaguły3 siedzącego na wozie, którego wcześniej przedstawił w technice 
akwareli (kat. II.181). 

W spisie dzieł sporządzonym przed rokiem 1908 i do dziś przechowywa-
nym przez rodzinę artysty płótno to zostało określone jako widok Trembowli. 
W zbiorach MNW znajduje się zespół fotografii tej miejscowości pochodzących 
z kolekcji Brandta (kat. V.18–V.20, V.30, V.31), jednak nie udało się odszukać 
wśród nich bezpośredniej analogii dla wyglądu architektury bądź ujęcia partii 
pejzażowej na tym płótnie. Niezależnie od możliwości powiązania tego obrazu 

z widokiem konkretnej miejscowości, niewątpliwie stanowi on — jak trafnie 
zauważył Janusz Derwojed — „swoisty hołd złożony ciekawym tradycjom re-
gionalnej architektury” oraz „przykład zamiłowania [Brandta] do regionalizmu 
i do zabytkowego budownictwa”4.

E.M.-B.

1 Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, s. 58.
2  Część kart z niego wyjętych udało się zidentyfikować w innych 

kolekcjach muzealnych.
3  Bałagułami początkowo nazywano kupców, często żydowskich, któ-

rzy dostarczali towary lub służyli za przewoźników na terenach po-
zbawionych innych możliwości transportu. Posługiwali się zazwyczaj 
prostymi, wyplatanymi wikliną lub łubem bryczkami o drewnianych 
osiach i okutych kołach, zaprzężonymi w poręcz (konie ciągnęły 
jednocześnie przednią i tylną część podwozia, co zapewniało większą 
stabilność podczas szybkiej jazdy po bezdrożach). Charakterystycz-
nym elementem bałagulskiej uprzęży był metalowy dzwonek bałabon, 
zawieszony na szerokim pasku na szyi konia, z daleka sygnalizujący 
pędzący po stepie zaprzęg. 

4 Derwojed 1969, s. 24.

I.79

Typy ludowe, 1874, kat.II.170

Bałaguła, 1874, kat. II.181

Fasada budynku, łeb konia i dwa wozy, 1874, kat. II.170

Dwa zaprzęgi, 1874, kat. II.170

I.79 Miasteczko na Podolu, 1874 lub początek 1875 

Jarmark koni w polskiej wsi; Miasteczko na Podolu — Trembowla; Na 
jarmarku podolskim; Pferdemarkt in einem podolischen Dorfe; Podolisches 
Dorf; wieś podolska
olej, płótno, 44,7 × 53
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność prywatna
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I.80 Objuczony kucyk, ok. 1874–1875 
 
olej, deska, 15,9 × 27 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, nr inw. MBB/s/1641
w 1965 przekazany przez wydział Finansowy Prezydium Miejskiej rady 
Narodowej w Bielsku-Białej.

I.81 Studium konia, ok. 1874–1875

olej, tektura, 19 × 30,5
pieczęć p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.80
wYsTAwY
1967–1968 Muzeum w Bielsku-Białej 
1969 Nysa, Muzeum Powiatowe 
1969–1970 Muzeum w Bielsku-Białej 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 24)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 192, il. na s. 146)
2015 Bielsko-Biała, Muzeum Historycz-
ne (s. 9, 67, nr kat. 34, il. na s. 50)

BIBLIOGrAFIA 
Przewodnik Muz. w Bielsku-Białej 
2007, s. 61.

I.81
HIsTOrIA
w marcu 1994 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 20.03.1994, nr kat. i il. 1.

I.83
HIsTOrIA
Przed 1916 należał do rodziny sa-
szewskich w Kożuchowie. Prawdo-
podobnie dar artysty dla córki Anieli 
Daszewskiej.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J.Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb.

I.82 Studium wołu, ok. 1874–1875 

olej, płótno naklejone na tekturę, 26 × 28,7
sygn. l.d.: JB. 
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. rys.Pol.7712 MNw
Kupiony w 1965 od stanisława Brzeg-wolińskiego z warszawy.

I.83 Pejzaż, 1875

olej, płótno, 40 × 70
napis p.d.: Józef Brandt | Kochanemu Olesiowi | na Pamiątkę
własność prywatna

I.80

I.81

I.82

I.83
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2007, s. 61.
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podobnie dar artysty dla córki Anieli 
Daszewskiej.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J.Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb.

I.82 Studium wołu, ok. 1874–1875 

olej, płótno naklejone na tekturę, 26 × 28,7
sygn. l.d.: JB. 
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. rys.Pol.7712 MNw
Kupiony w 1965 od stanisława Brzeg-wolińskiego z warszawy.

I.83 Pejzaż, 1875

olej, płótno, 40 × 70
napis p.d.: Józef Brandt | Kochanemu Olesiowi | na Pamiątkę
własność prywatna

I.80

I.81

I.82

I.83
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I.84 Ulica w Chocimiu, 1875 

Dorfstraße in der Ukraine; Na jarmark; Na jarmarku tatarskim; Na targu 
tatarskim; Tatarische Marktscene 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1875 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz powstał po powrocie artysty z wyprawy na Ukrainę w 1874 roku i wpisuje 
się w rodzajowy nurt jego twórczości. Jednym z miast na trasie wędrówki po 
Kresach był Chocim, którego ulicę z charakterystyczną architekturą i niepowta-
rzalnym obyczajowym kolorytem uwiecznił na płótnie. Malarz spontanicznie 
nakreślił ołówkiem w szkicowniku bardzo pobieżne zarysy czterech postaci — 
dwóch woźniców i dwóch mężczyzn przy straganie, które następnie umieścił 
w obrazie olejnym. Zdecydował się na interesujący zabieg kompozycyjny — 
niemal pionowego spiętrzenia brył budynków wzdłuż wąskiej uliczki miasteczka 
wypełnionej tłumem wieśniaków. Wśród nich uwagę zwracają sylwetki kilku 
młodych kobiet w ukraińskich strojach ludowych. Przy malowaniu postaci trzech 
dziewcząt pomocne były fotografie modelek w pozach dokładnie odwzorowanych 
na płótnie. Zamysł kompozycyjny powtórzył Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, 
zięć Brandta, w obrazie Zaułek wileński z 1897 roku1.

K.Z.-P.

1  Olej, płótno, 61,5 × 47, MNW, nr inw. MP 1312 MNW. 

I.84
HIsTOrIA
Artysta zaczął malować obraz jesienią 
1874. Po wystawie w monachijskim 
Kunstvereinie wiosną 1875 nabył 
go antykwariusz E.A. Fleischmann 
w Monachium. w tym samym roku 
został kupiony przez Alberta riegnera 
z Monachium.

wYsTAwY
1875 Monachium, Kunstverein
1876 stuttgart, Kunstausstellung
1876 Monachium, Glaspalast

BIBLIOGrAFIA 
Giller 1875, s. 2; Tyg. Il. 1875, nr 392, 
s. 3; rosenberg 1887, s. 46; Boetticher 
1895, s. 129, kat. 15; Tyg. Il. 1896, nr 15, 
s. 295, il. na s. 281; wędrowiec 1905, 
nr 40, il. na s. 753; Tyg. Il. 1909, nr 31, 
il. na s. 611; Świat 1910, nr 3, il. na s. 7; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 12, 
il. na s. 10; Tyg. Il. 1917, nr 35, il. na 
s. 427; Niewiadomski 1926, il na s. 141; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Husarski 1929, 
s. 379, 380; Zakrzewski 1947, s. 100, 
116, 164; Husarski 1949, s. 13–14; 
Apanowicz 1968, s. 262, il. na s. 263; 
Derwojed 1969, s. 23, 37, il. 37; sAP, t. 1, 
1971, s. 227; Fedoruk 1976, s. 43, 64; 
Palacz 1997, s. 77; stępień 2003, s. 108; 
Klarecki 2012, s. 272; Micke-Broniarek 
2015, s. 11.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 51. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 32 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. 

I.84

Trzy postaci w ruchu, 1875, kat. II.225Chłop z batem, 1875, kat. II.225
Podolanka, ok. 1874–1875, kat. V.57 Mieszczanka, ok. 1874–1875, kat. V.58Ukrainka, ok. 1874–1875, kat.V.59
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miejsce przechowywania nieznane
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wypełnionej tłumem wieśniaków. Wśród nich uwagę zwracają sylwetki kilku 
młodych kobiet w ukraińskich strojach ludowych. Przy malowaniu postaci trzech 
dziewcząt pomocne były fotografie modelek w pozach dokładnie odwzorowanych 
na płótnie. Zamysł kompozycyjny powtórzył Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz, 
zięć Brandta, w obrazie Zaułek wileński z 1897 roku1.

K.Z.-P.

1  Olej, płótno, 61,5 × 47, MNW, nr inw. MP 1312 MNW. 

I.84
HIsTOrIA
Artysta zaczął malować obraz jesienią 
1874. Po wystawie w monachijskim 
Kunstvereinie wiosną 1875 nabył 
go antykwariusz E.A. Fleischmann 
w Monachium. w tym samym roku 
został kupiony przez Alberta riegnera 
z Monachium.

wYsTAwY
1875 Monachium, Kunstverein
1876 stuttgart, Kunstausstellung
1876 Monachium, Glaspalast

BIBLIOGrAFIA 
Giller 1875, s. 2; Tyg. Il. 1875, nr 392, 
s. 3; rosenberg 1887, s. 46; Boetticher 
1895, s. 129, kat. 15; Tyg. Il. 1896, nr 15, 
s. 295, il. na s. 281; wędrowiec 1905, 
nr 40, il. na s. 753; Tyg. Il. 1909, nr 31, 
il. na s. 611; Świat 1910, nr 3, il. na s. 7; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 12, 
il. na s. 10; Tyg. Il. 1917, nr 35, il. na 
s. 427; Niewiadomski 1926, il na s. 141; 
PsB, t. 2, 1936, s. 390; Husarski 1929, 
s. 379, 380; Zakrzewski 1947, s. 100, 
116, 164; Husarski 1949, s. 13–14; 
Apanowicz 1968, s. 262, il. na s. 263; 
Derwojed 1969, s. 23, 37, il. 37; sAP, t. 1, 
1971, s. 227; Fedoruk 1976, s. 43, 64; 
Palacz 1997, s. 77; stępień 2003, s. 108; 
Klarecki 2012, s. 272; Micke-Broniarek 
2015, s. 11.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 51. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 32 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. 

I.84

Trzy postaci w ruchu, 1875, kat. II.225Chłop z batem, 1875, kat. II.225
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I.85 Tabuńczyki w Bałcie, 1875

Jarmark na Ukrainie: Na stepie: Pferdehandel: Polnischer Pferdemarkt 
olej, deska, 18 × 27
sygn. l.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

I.86 Nad Dniestrem, 1875  

Kawalkada Lisowczyków nad brzegami Dniestru; Przeprawa przez Dniepr; 
Przeprawa przez Dniestr
olej, płótno, 34,5 × 65
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1875.
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-931
w 1951 ofiarowany przez prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, chirurga Jana 
Glatzla (1888–1954), przyjęty do zbiorów w 1954.

Malownicza sceneria naddniestrzańskiego brzegu, w której artysta umieścił 
grupę lisowczyków, to zapewne kolejna malarska trawestacja wrażeń z podróży 
na Podole w 1874 roku. Jednocześnie obraz wpisuje się w nurt wyciszonych, 
nastrojowych kompozycji ukazujących wojsko oczekujące na przeprawę przez 
rzekę, zainicjowany w twórczości Brandta na początku lat 70. Prezentacja tego 
płótna w warszawskiej Zachęcie wywołała zainteresowanie krytyki wyrażające 
się w pełnych uznania recenzjach. Henryk Struve określił je jako „dzieło artysty 
skończonego, panującego w zupełności nad technicznymi środkami swej sztu-
ki”. Chwalił staranność wykonania, lekkość i swobodę rysunku oraz kolorytu, 
pełną ciepła i wyrazistości charakterystykę miejsca i ludzi1. Zdaniem Cypriana 
Godebskiego „w płótnie tym widoczne są wszystkie cechy wysokiego talentu ar-
tysty; znakomite poczucie światłocienia; szkicowe, lecz misterne wykończenie”2.

Być może tożsamy z obrazem An der Fähre (kat. IV.56). 
E.M.-B.

1 Struve 1875, s. 286. 
2 Godebski 1875b, s. 3.

I.85
HIsTOrIA
w 1884 własność Alfreda Hauschilda 
w Dreźnie. w 1927 pojawił się na wy-
przedaży zbiorów Georga wilhelma 
Müllera z Düsseldorfu w domu aukcyj-
nym Mathiasa Lempertza w Kolonii.

wYsTAwY
1884 Drezno, Orangeriehaus in der 
Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 43) 

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1888, il. na s. 9; Tyg. Il. 1888, 
nr 263, s. 30, il. na s. 17; Boetticher 
1895, s. 130, nr 33; Tyg. Il. 1909, nr 50, 
il. na s. 1054 [odwrócona]; Kat. Lem-
pertz 22.11.1927, nr kat. i il. 42; Fedoruk 
1976, s. 39.

I.86
HIsTOrIA
w latach 2007–2010 ekspo-
nowany w Zamku Królewskim 
w Niepołomicach.

wYsTAwY
1875 warszawa, TZsP 
1949 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 2)
1954 Kraków, TPsP [1] (s. 30, nr kat. 11) 
1965 radom, MO
1984 Praga, Narodní galerie, 
Šternberský palác (s. 16, nr kat. 7, il. 4)
1991 MNKi 

BIBLIOGrAFIA 
Gerson 1875, s. 59; Godebski 1875b, 
s. 3; J. wojciechowski 1875, s. 387; 
sprawozd. TZsP 1875, s. 64; struve 
1875, s. 286; Bies. Lit. 1876, s. 391; 
Zakrzewski 1947, s. 165; Przewodnik 
sukiennice 1963, s. 20; Derwojed 1969, 
s. 22, 23, 36, il. 1 [wym. 31,5 × 63,5]; 
wiercińska 1969, s. 32; Przewodnik 
MNK 1972, s. 22; Fedoruk 1976, s. 42; 
sowińska 1976, s. 33, 34, il. na s. 29 
[wym. 31,5 × 63,5]; Malinowski 1987, 
s. 119, il. 101; Przewodnik sukiennice 
1991, s. 49; Bühler 1993, s. 115; Ol-
chowska-schmidt 1996, s. 25, 26, il. na 
s. 45; Palacz 1997, s. 77; Bühler 1998, 
s. 111; Kat. zbiorów MNK 2001, s. 33, 
nr kat. i il. 55; Przewodnik sukiennice 
2001, s. 89; Malinowski 2003, s. 182; 
Micke-Broniarek 2005, s. 54, 58, il. na 
s. 55; Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; 
Porębski 2005, s. 190, 302, il. na s. 227; 
Bernat 2007, s. 65 [jako Przeprawa 
przez Dniestr], il. na s. 66–67 [jako 
Przeprawa przez Dniepr]; Olchowska-
-schmidt 2007, s. 144; Przewodnik 
Niepołomice 2007, s. 85; Przewod-
nik sukiennice 2010, s.142, nr 423, 
il. na s. 142; Klarecki 2012, s. 273; Bar-
toszek 2015, s. 5, il. na s. 101; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, il. na s. 101. 

I.85

I.86
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tysty; znakomite poczucie światłocienia; szkicowe, lecz misterne wykończenie”2.

Być może tożsamy z obrazem An der Fähre (kat. IV.56). 
E.M.-B.

1 Struve 1875, s. 286. 
2 Godebski 1875b, s. 3.

I.85
HIsTOrIA
w 1884 własność Alfreda Hauschilda 
w Dreźnie. w 1927 pojawił się na wy-
przedaży zbiorów Georga wilhelma 
Müllera z Düsseldorfu w domu aukcyj-
nym Mathiasa Lempertza w Kolonii.

wYsTAwY
1884 Drezno, Orangeriehaus in der 
Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 43) 

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1888, il. na s. 9; Tyg. Il. 1888, 
nr 263, s. 30, il. na s. 17; Boetticher 
1895, s. 130, nr 33; Tyg. Il. 1909, nr 50, 
il. na s. 1054 [odwrócona]; Kat. Lem-
pertz 22.11.1927, nr kat. i il. 42; Fedoruk 
1976, s. 39.

I.86
HIsTOrIA
w latach 2007–2010 ekspo-
nowany w Zamku Królewskim 
w Niepołomicach.

wYsTAwY
1875 warszawa, TZsP 
1949 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 2)
1954 Kraków, TPsP [1] (s. 30, nr kat. 11) 
1965 radom, MO
1984 Praga, Narodní galerie, 
Šternberský palác (s. 16, nr kat. 7, il. 4)
1991 MNKi 

BIBLIOGrAFIA 
Gerson 1875, s. 59; Godebski 1875b, 
s. 3; J. wojciechowski 1875, s. 387; 
sprawozd. TZsP 1875, s. 64; struve 
1875, s. 286; Bies. Lit. 1876, s. 391; 
Zakrzewski 1947, s. 165; Przewodnik 
sukiennice 1963, s. 20; Derwojed 1969, 
s. 22, 23, 36, il. 1 [wym. 31,5 × 63,5]; 
wiercińska 1969, s. 32; Przewodnik 
MNK 1972, s. 22; Fedoruk 1976, s. 42; 
sowińska 1976, s. 33, 34, il. na s. 29 
[wym. 31,5 × 63,5]; Malinowski 1987, 
s. 119, il. 101; Przewodnik sukiennice 
1991, s. 49; Bühler 1993, s. 115; Ol-
chowska-schmidt 1996, s. 25, 26, il. na 
s. 45; Palacz 1997, s. 77; Bühler 1998, 
s. 111; Kat. zbiorów MNK 2001, s. 33, 
nr kat. i il. 55; Przewodnik sukiennice 
2001, s. 89; Malinowski 2003, s. 182; 
Micke-Broniarek 2005, s. 54, 58, il. na 
s. 55; Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; 
Porębski 2005, s. 190, 302, il. na s. 227; 
Bernat 2007, s. 65 [jako Przeprawa 
przez Dniestr], il. na s. 66–67 [jako 
Przeprawa przez Dniepr]; Olchowska-
-schmidt 2007, s. 144; Przewodnik 
Niepołomice 2007, s. 85; Przewod-
nik sukiennice 2010, s.142, nr 423, 
il. na s. 142; Klarecki 2012, s. 273; Bar-
toszek 2015, s. 5, il. na s. 101; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, il. na s. 101. 

I.85

I.86
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I.87 Konfederaci barscy, 1875

Epizod z konfederacji barskiej; Konfederaci barscy broniący przed 
Moskalami zaścianka; Obrona dworu przez konfederatów barskich; 
Zadymka
olej, płótno, 48,3 × 96
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1875.
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5470 (d. 20469) 
Kupiony w grudniu 1918, zapewne od spadkobierców wincentego Hilarego 
walewskiego (zmarłego 25.11.1918).

I.87
HIsTOrIA
Podczas wystawy w TZsP w 1880 
obraz nabył (za 800 rbs.) wincenty 
Hilary walewski (1848–1918), właściciel 
majątku Dzierzbice w wielkopolsce. 
Od 1947 zdeponowany przez MNw 
w Muzeum Pomorskim w Gdańsku. Od 
października 1979 eksponowany w Mu-
zeum Kazimierza Pułaskiego w warce 
jako depozyt MNw. Podczas prac 
konserwatorskich przeprowadzonych 
w 2008 wymiary płótna uległy zmianie 
(zmniejszone o ok. 1,5 cm z każdego 
boku).

wYsTAwY
1875 warszawa, TZsP 
1879–1880 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 22)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 17)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 17) 

BIBLIOGrAFIA 
Filipowicz 1875, s. 286; Gerson 1875, 
s. 58; Giller 1875, s. 2; Godebski 1875, 
s. 1; Godebski 1875a, s. 2; struve 1875, 
s. 286; J. wojciechowski 1875, s. 377; 
sprawozd. TZsP 1875, s. 64; Bies. Lit. 
1876, s. 391; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; sprawozd. TZsP 1879, 
s. 42; Tyg. Il. 1879, s. 251; sprawozd. 
TZsP 1880, s. 11; Gembarzewski 
1926, s. 39, nr kat. i il. 356 [wym. 50 
× 97, dar wincentego walewskiego]; 
rutkowski 1926, s. 10; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Urbański 1926, 
s. 7; Chwalewik 1927, s. 343 [„legat” 
Hilarego wincentego walewskiego]; 

sprawozd. TZsP 1927, s. nlb. 36; Husar-
ski 1929, s. 379, 380, il. na s. 369; PsB, 
t. 2, 1936, s. 390; Kat. zbiorów MNw 
1938, s. 12, nr kat. 22, tabl. 7; Zakrzew-
ski 1947, s. 98, 99, 106, 116, 165; Husar-
ski 1949, s. 13, 14, il.; Dobrowolski 1960, 
s. 67, il. 30; Derwojed 1969, s. 37, il. 28; 
wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Dobrowolski 1976, s. 79, 80; 
sowińska 1976, s. 33; Grodziński 1979, 
s. 11; Kwiatkowski 1991, s. 49; Bühler 
1993, s. 115; Palacz 1997, s. 77; Bühler 
1998, s. 111.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39604 MNw, 
DI 39636 MNw [fot. obrazu przed 
1939], DI 95813/11 MNw [fot. obrazu]. 

I.88
HIsTOrIA
Około 1915–1916 ofiarowany do zbiorów 
Muzeum Polskiego w rapperswilu 
(nr inw. 918), prawdopodobnie na pod-
stawie zapisu testamentowego wło-
dzimierza rużyckiego de rosenwerth 
(1839–1914), wieloletniego kustosza 
i członka rady Muzeum. 

wYsTAwY
1928 warszawa, TOnZP (s. 100, 
nr kat. 806; wym. 58 × 107)
1960 wystawa objazdowa Dzieje oręża 
polskiego (s. 10, nr kat. 13)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 25)
1988 warszawa, CBwA Zachęta  
(s. 99, nr kat. 182)
2001–2002 warszawa, MwP  
(s. 489, nr kat. 483, il. na s. 264)
2003 Muzeum Zamojskie 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 183, il. na s. 92)

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1906, nr 43, il. na s. 1; Chwalewik 
1916, s. 146; Przewodnik MwP 1939, 
s. 25; Ciszek 1969, s. 14, il. na s. 13; 
Malinowski 2003, s. 184; Klarecki 2012, 
s. 273. 

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, neg. nr 3785 
[neg. ze zbiorów TOnZP, fot. obrazu 
z zapisem pochodzenia: z kolekcji 
Mathiasa Bersohna]. MNw, Dział 
Inwentarzy, Nowy Inwentarz (Kata
logowy) Muzeum Narodowego Pol
skiego w Rapperswilu. Część I / I NN: 
1–2720. NN: 1–4934. Ułożył i spisał 
od r. 1915–1920 Konstanty Zmigrodzki, 
rkps, nr inw. 918 [wym. 58 × 107].

I.88 Obrona zaścianka, 1875

Konfederaci barscy broniący zaścianka; Obrona dworu; Utarczka 
konfederatów barskich w zaścianku
olej, płótno, 61 × 110
sygn. l.d.: JBr.
Muzeum wojska Polskiego w warszawie, nr inw. MwP 883 (d. 34335)
w styczniu 1929 przekazany w depozyt razem z innymi zabytkami ze zbiorów 
Muzeum Polskiego w rapperswilu. 

Obrazy batalistyczne Brandta zazwyczaj były osadzone w realiach XVII-wiecz-
nych, w scenerii wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Tylko sporadycznie ar-
tysta odwoływał się do wydarzeń rozgrywających się w innych epokach histo-
rycznych, a wówczas do jego ulubionych motywów należały potyczki z okresu 
konfederacji barskiej. Bohaterów sceny obrony dworu identyfikują jako konfe-
deratów charakterystyczne elementy stroju — rogatywki (zazwyczaj miały kolor 
karmazynowy) ozdobione z boku kokardą lub rozetą i kitą z piór, a także noszone 
na piersi ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej. 

Obydwa obrazy, malowane z rozmachem i temperamentem, dobrze odtwa-
rzają dramatyczną aurę potyczki w zaścianku podczas zamieci śnieżnej. Artysta 
sugestywnie oddał napięcie obrońców obserwujących z dachów działania nie-
przyjaciela, gwałtowne ruchy i wysiłek ich towarzyszy podpierających wierzeje. 

Zastanawiający wydaje się fakt, że płótno podpisane inicjałami JBr., a więc 
w sposób charakterystyczny dla szkiców Brandta, ma większy format od dzieła 
opatrzonego sygnaturą właściwą dla ostatecznych wersji jego prac.

E.M.-B.

I.87

I.88
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I.87 Konfederaci barscy, 1875

Epizod z konfederacji barskiej; Konfederaci barscy broniący przed 
Moskalami zaścianka; Obrona dworu przez konfederatów barskich; 
Zadymka
olej, płótno, 48,3 × 96
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1875.
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5470 (d. 20469) 
Kupiony w grudniu 1918, zapewne od spadkobierców wincentego Hilarego 
walewskiego (zmarłego 25.11.1918).

I.87
HIsTOrIA
Podczas wystawy w TZsP w 1880 
obraz nabył (za 800 rbs.) wincenty 
Hilary walewski (1848–1918), właściciel 
majątku Dzierzbice w wielkopolsce. 
Od 1947 zdeponowany przez MNw 
w Muzeum Pomorskim w Gdańsku. Od 
października 1979 eksponowany w Mu-
zeum Kazimierza Pułaskiego w warce 
jako depozyt MNw. Podczas prac 
konserwatorskich przeprowadzonych 
w 2008 wymiary płótna uległy zmianie 
(zmniejszone o ok. 1,5 cm z każdego 
boku).

wYsTAwY
1875 warszawa, TZsP 
1879–1880 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 22)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 17)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 17) 

BIBLIOGrAFIA 
Filipowicz 1875, s. 286; Gerson 1875, 
s. 58; Giller 1875, s. 2; Godebski 1875, 
s. 1; Godebski 1875a, s. 2; struve 1875, 
s. 286; J. wojciechowski 1875, s. 377; 
sprawozd. TZsP 1875, s. 64; Bies. Lit. 
1876, s. 391; Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 
1879, s. 295; sprawozd. TZsP 1879, 
s. 42; Tyg. Il. 1879, s. 251; sprawozd. 
TZsP 1880, s. 11; Gembarzewski 
1926, s. 39, nr kat. i il. 356 [wym. 50 
× 97, dar wincentego walewskiego]; 
rutkowski 1926, s. 10; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Urbański 1926, 
s. 7; Chwalewik 1927, s. 343 [„legat” 
Hilarego wincentego walewskiego]; 

sprawozd. TZsP 1927, s. nlb. 36; Husar-
ski 1929, s. 379, 380, il. na s. 369; PsB, 
t. 2, 1936, s. 390; Kat. zbiorów MNw 
1938, s. 12, nr kat. 22, tabl. 7; Zakrzew-
ski 1947, s. 98, 99, 106, 116, 165; Husar-
ski 1949, s. 13, 14, il.; Dobrowolski 1960, 
s. 67, il. 30; Derwojed 1969, s. 37, il. 28; 
wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Dobrowolski 1976, s. 79, 80; 
sowińska 1976, s. 33; Grodziński 1979, 
s. 11; Kwiatkowski 1991, s. 49; Bühler 
1993, s. 115; Palacz 1997, s. 77; Bühler 
1998, s. 111.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39604 MNw, 
DI 39636 MNw [fot. obrazu przed 
1939], DI 95813/11 MNw [fot. obrazu]. 

I.88
HIsTOrIA
Około 1915–1916 ofiarowany do zbiorów 
Muzeum Polskiego w rapperswilu 
(nr inw. 918), prawdopodobnie na pod-
stawie zapisu testamentowego wło-
dzimierza rużyckiego de rosenwerth 
(1839–1914), wieloletniego kustosza 
i członka rady Muzeum. 

wYsTAwY
1928 warszawa, TOnZP (s. 100, 
nr kat. 806; wym. 58 × 107)
1960 wystawa objazdowa Dzieje oręża 
polskiego (s. 10, nr kat. 13)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 25)
1988 warszawa, CBwA Zachęta  
(s. 99, nr kat. 182)
2001–2002 warszawa, MwP  
(s. 489, nr kat. 483, il. na s. 264)
2003 Muzeum Zamojskie 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 183, il. na s. 92)

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1906, nr 43, il. na s. 1; Chwalewik 
1916, s. 146; Przewodnik MwP 1939, 
s. 25; Ciszek 1969, s. 14, il. na s. 13; 
Malinowski 2003, s. 184; Klarecki 2012, 
s. 273. 

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, neg. nr 3785 
[neg. ze zbiorów TOnZP, fot. obrazu 
z zapisem pochodzenia: z kolekcji 
Mathiasa Bersohna]. MNw, Dział 
Inwentarzy, Nowy Inwentarz (Kata
logowy) Muzeum Narodowego Pol
skiego w Rapperswilu. Część I / I NN: 
1–2720. NN: 1–4934. Ułożył i spisał 
od r. 1915–1920 Konstanty Zmigrodzki, 
rkps, nr inw. 918 [wym. 58 × 107].

I.88 Obrona zaścianka, 1875

Konfederaci barscy broniący zaścianka; Obrona dworu; Utarczka 
konfederatów barskich w zaścianku
olej, płótno, 61 × 110
sygn. l.d.: JBr.
Muzeum wojska Polskiego w warszawie, nr inw. MwP 883 (d. 34335)
w styczniu 1929 przekazany w depozyt razem z innymi zabytkami ze zbiorów 
Muzeum Polskiego w rapperswilu. 

Obrazy batalistyczne Brandta zazwyczaj były osadzone w realiach XVII-wiecz-
nych, w scenerii wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Tylko sporadycznie ar-
tysta odwoływał się do wydarzeń rozgrywających się w innych epokach histo-
rycznych, a wówczas do jego ulubionych motywów należały potyczki z okresu 
konfederacji barskiej. Bohaterów sceny obrony dworu identyfikują jako konfe-
deratów charakterystyczne elementy stroju — rogatywki (zazwyczaj miały kolor 
karmazynowy) ozdobione z boku kokardą lub rozetą i kitą z piór, a także noszone 
na piersi ryngrafy z wizerunkiem Matki Bożej. 

Obydwa obrazy, malowane z rozmachem i temperamentem, dobrze odtwa-
rzają dramatyczną aurę potyczki w zaścianku podczas zamieci śnieżnej. Artysta 
sugestywnie oddał napięcie obrońców obserwujących z dachów działania nie-
przyjaciela, gwałtowne ruchy i wysiłek ich towarzyszy podpierających wierzeje. 

Zastanawiający wydaje się fakt, że płótno podpisane inicjałami JBr., a więc 
w sposób charakterystyczny dla szkiców Brandta, ma większy format od dzieła 
opatrzonego sygnaturą właściwą dla ostatecznych wersji jego prac.

E.M.-B.

I.87

I.88
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I.89 Lisowczyk, 1875  

Czaty
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 75 r 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz należy do grupy dzieł Brandta ukazujących pojedynczego jeźdźca lub 
grupę konnych na czatach. Postać lisowczyka artysta przedstawił z karabinem 
w dłoniach, obuszkiem przytwierdzonym do pasa i ładownicą na piersi. 

K.Z.-P.

I.89
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1878, nr 121, il. na s. 252; Piąt-
kowski 1911, il. na s. 82; Zakrzewski 
1947, s. 166 [dat. 1878].

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 20 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.90
HIsTOrIA
Zakupiony przez Naczelną Dyrekcję 
Muzeów i Ochrony Zabytków i 4 czerw-
ca 1949 przekazany do zbiorów MNP 
(nr inw. Mp 63, wpisany do Inwentarza 
w 1951). w 1956 skradziony z Muzeum 
Pomorza Zachodniego w szczecinie, 
gdzie był wypożyczony na wystawę. 
w maju 2000 pojawił się na rynku 
antykwarycznym, wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Ostoya 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. i il. 100; 
Kat. zbiorów MNP 2005, s. 324, 337, 
nr kat. 42, il.

I.91
HIsTOrIA
w październiku 1967 oferowany MNw 
przez salon PP Desa na starym 
Mieście w warszawie. w 1969 wła-
sność Z. Gościmskiego w warszawie. 
w czerwcu 2010 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie. Mię-
dzy 22 października 2010 a 24 sierpnia 
2017 eksponowany w Muzeum Miasta 
Łodzi jako depozyt z kolekcji prywatnej.

wYsTAwY
2010–2017 Muzeum Miasta Łodzi 
(2010, s. 57; 2011, s. 131, nr kat. i il. 73; 
2016, s. 68, nr kat. i il. 80)

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 37, il. 27; Kat. Agra-
-Art 13.06.2010, nr kat. i il. 23.

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
1620, t. 1, rkps [notatka z 1967 w związ-
ku z ofertą sprzedaży do MNw], sygn. 
1603, rkps [kwit z komisji zakupów 
nr 10980], sygn. 1640, mps, k. 24 [pro-
tokół z komisji zakupów z 24.10.1967]; 
DDw, neg. nr 26861 [dat. 1962], 
neg. nr 104649. 

I.90 Na czatach, szkic, 1875  

olej, deska, 30,2 × 19,9
sygn. l.d.: JB | 75
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Posterunek (kat. IV.53). I.89

I.90

I.91

I.91 Obozowisko kozaków, szkic, ok. 1875 

Biwak wojska na wzgórzu kościelnym; Obozowisko; Obozowisko Kozaków. 
wieczór; wojsko na wzgórzu kościelnym; wojsko pod kościołem
olej, płótno, 50 × 98,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna
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I.89 Lisowczyk, 1875  

Czaty
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 75 r 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz należy do grupy dzieł Brandta ukazujących pojedynczego jeźdźca lub 
grupę konnych na czatach. Postać lisowczyka artysta przedstawił z karabinem 
w dłoniach, obuszkiem przytwierdzonym do pasa i ładownicą na piersi. 

K.Z.-P.

I.89
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1878, nr 121, il. na s. 252; Piąt-
kowski 1911, il. na s. 82; Zakrzewski 
1947, s. 166 [dat. 1878].

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 20 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.90
HIsTOrIA
Zakupiony przez Naczelną Dyrekcję 
Muzeów i Ochrony Zabytków i 4 czerw-
ca 1949 przekazany do zbiorów MNP 
(nr inw. Mp 63, wpisany do Inwentarza 
w 1951). w 1956 skradziony z Muzeum 
Pomorza Zachodniego w szczecinie, 
gdzie był wypożyczony na wystawę. 
w maju 2000 pojawił się na rynku 
antykwarycznym, wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Ostoya 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Ostoya 21.05.2000, nr kat. i il. 100; 
Kat. zbiorów MNP 2005, s. 324, 337, 
nr kat. 42, il.

I.91
HIsTOrIA
w październiku 1967 oferowany MNw 
przez salon PP Desa na starym 
Mieście w warszawie. w 1969 wła-
sność Z. Gościmskiego w warszawie. 
w czerwcu 2010 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie. Mię-
dzy 22 października 2010 a 24 sierpnia 
2017 eksponowany w Muzeum Miasta 
Łodzi jako depozyt z kolekcji prywatnej.

wYsTAwY
2010–2017 Muzeum Miasta Łodzi 
(2010, s. 57; 2011, s. 131, nr kat. i il. 73; 
2016, s. 68, nr kat. i il. 80)

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 37, il. 27; Kat. Agra-
-Art 13.06.2010, nr kat. i il. 23.

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
1620, t. 1, rkps [notatka z 1967 w związ-
ku z ofertą sprzedaży do MNw], sygn. 
1603, rkps [kwit z komisji zakupów 
nr 10980], sygn. 1640, mps, k. 24 [pro-
tokół z komisji zakupów z 24.10.1967]; 
DDw, neg. nr 26861 [dat. 1962], 
neg. nr 104649. 

I.90 Na czatach, szkic, 1875  

olej, deska, 30,2 × 19,9
sygn. l.d.: JB | 75
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Posterunek (kat. IV.53). I.89

I.90

I.91

I.91 Obozowisko kozaków, szkic, ok. 1875 

Biwak wojska na wzgórzu kościelnym; Obozowisko; Obozowisko Kozaków. 
wieczór; wojsko na wzgórzu kościelnym; wojsko pod kościołem
olej, płótno, 50 × 98,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna
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I.92 Jeźdźcy w lesie, szkic, ok. 1875–1877

Dwaj rycerze w lesie; Dwaj rycerze; Jeździec w lesie; smolarnia
olej, płótno, 60 × 117
sygn. p.d.: J.B. 
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 209 MNw (d. 156057)
Kupiony w lipcu 1950 od Macieja Pruszaka (1901–1978). 

I.92
wYsTAwY
1954–1955 radom, MO
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(s. nlb., nr kat. 8, wym. 150 × 205)
1978 MNP (s. 49, nr kat. 13)
1978–1979 MNw
1979 Muzeum w Gnieźnie 
1983 MNw, Łazienki Podchorążówka 
2000 suwałki, MO
2002 Muzeum w Kwidzynie (s. 11, il.) 
2003 włocławek, Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
(s. 26, nr kat. 6, il. 4)
2005–2006 Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim; Muzeum 
Częstochowskie (s. 10, nr kat. 7)
2006 Muzeum miasta Pabianic  
(s. nlb., nr kat. 6)
2006 Muzeum w sosnowcu  
(s. 14, nr kat. 10, il. na s. 38) 
2008 Legnica, Muzeum Miedzi
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 190, il. na s. 142)

BIBLIOGrAFIA 
Drewniewska 1961, s. 216; Kat zbio-
rów MNw, s. 73, nr kat. i il. 167; Cat. 
des collections MNV 1979, s. 119, 
nr kat. i il. 165; Kwiatkowski 1991, il. na 
s. 48; Bühler 1993, s. 115; Bühler 1998, 
s. 111; Bartoszek 2015, s. 32, il. na 
s. 142.

I.93
HIsTOrIA
w 2005 w zbiorach Heleny i Tadeusza 
Kwiatkowskich w UsA.

BIBLIOGrAFIA 
Czapliński 2005, s. 291, il.

I.94
HIsTOrIA
w 1969 własność stanisława Augusty-
nowicza-Ciecierskiego w Krakowie.

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 38, il. 40  
[dat. ok. 1878].

I.95
HIsTOrIA
w lutym 1922 wystawiony na sprzedaż 
w rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
-Haus w Berlinie, a w listopadzie 
1932 w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium. w latach 90. XX wieku 
w zbiorach prywatnych za granicą, być 
może w Niemczech.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Lepke 14–15.02.1922, s. 13, 
nr kat. 167; Kat. Helbing 23.11.1932, 
nr kat. i il. 9, tabl. 7; Bühler 1993, 
s. 158, il. 102 [dat. ok. 1870]; Bühler 
1998, s. 152, il. 102 [dat. ok. 1870]; 
Olchowska-schmidt 2007a, s. 162  
[dat. ok. 1870].

I.93 Husarz polski, ok. 1875–1876  

olej, tektura, 46 × 27
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.94 Szkic postaci husarza, ok. 1875–1876 

olej, tektura, 44 × 28,5
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

Namalowanie obydwu obrazów poprzedziły studia przygotowawcze. Artysta wy-
konał szkice rysunkowe i olejne jeźdźców w pozach dokładnie odwzorowanych 
na płótnie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym roku powstały szkice oraz 
niewielkiego formatu obraz z kolekcji prywatnej. Ich datowanie zostało okre-
ślone na podstawie analogii z dziełem wystawionym wczesną wiosną 1877 roku 
w TZSP. Być może wszystkie prace o tej tematyce powstały w tym samym czasie, 
nie można jednak wykluczyć, że Husarze u bram fortecy to późniejsza o kilka lat 
replika dzieła zatytułowanego Husaria pod twierdzą. Obie wersje obrazu różnią się 
bardzo nieznacznie — przy niemal identycznym odwzorowaniu grupy jeźdźców 
i koni jedyne istotne zmiany występują w partii architektury. Jako pierwowzór 
ukazanej na płótnie fortecy posłużyła Brandtowi Baszta Stefana Batorego i bę-
dąca jej częścią tzw. Brama Wietrzna — zachowane elementy dawnych murów 
obronnych w Kamieńcu Podolskim. Po raz pierwszy artysta odwiedził Kamieniec 
podczas podróży na Ukrainę w 1874 roku. Z tego względu przyjęto rok 1875 jako 
datę graniczną przy wyznaczaniu czasu powstania powyższych obrazów. Nie 
wiadomo, czy podczas malowania tytułowej fortecy Brandt polegał wyłącznie 
na własnej pamięci, czy korzystał ze szkiców wykonanych w Kamieńcu, obecnie 

I.92 I.93 I.94

Husarz, 1875–1876, kat. II.225 Husarz, 1875–1876, kat. II.225
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I.92 Jeźdźcy w lesie, szkic, ok. 1875–1877

Dwaj rycerze w lesie; Dwaj rycerze; Jeździec w lesie; smolarnia
olej, płótno, 60 × 117
sygn. p.d.: J.B. 
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 209 MNw (d. 156057)
Kupiony w lipcu 1950 od Macieja Pruszaka (1901–1978). 

I.92
wYsTAwY
1954–1955 radom, MO
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(s. nlb., nr kat. 8, wym. 150 × 205)
1978 MNP (s. 49, nr kat. 13)
1978–1979 MNw
1979 Muzeum w Gnieźnie 
1983 MNw, Łazienki Podchorążówka 
2000 suwałki, MO
2002 Muzeum w Kwidzynie (s. 11, il.) 
2003 włocławek, Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
(s. 26, nr kat. 6, il. 4)
2005–2006 Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim; Muzeum 
Częstochowskie (s. 10, nr kat. 7)
2006 Muzeum miasta Pabianic  
(s. nlb., nr kat. 6)
2006 Muzeum w sosnowcu  
(s. 14, nr kat. 10, il. na s. 38) 
2008 Legnica, Muzeum Miedzi
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 190, il. na s. 142)

BIBLIOGrAFIA 
Drewniewska 1961, s. 216; Kat zbio-
rów MNw, s. 73, nr kat. i il. 167; Cat. 
des collections MNV 1979, s. 119, 
nr kat. i il. 165; Kwiatkowski 1991, il. na 
s. 48; Bühler 1993, s. 115; Bühler 1998, 
s. 111; Bartoszek 2015, s. 32, il. na 
s. 142.

I.93
HIsTOrIA
w 2005 w zbiorach Heleny i Tadeusza 
Kwiatkowskich w UsA.

BIBLIOGrAFIA 
Czapliński 2005, s. 291, il.

I.94
HIsTOrIA
w 1969 własność stanisława Augusty-
nowicza-Ciecierskiego w Krakowie.

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 38, il. 40  
[dat. ok. 1878].

I.95
HIsTOrIA
w lutym 1922 wystawiony na sprzedaż 
w rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-
-Haus w Berlinie, a w listopadzie 
1932 w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium. w latach 90. XX wieku 
w zbiorach prywatnych za granicą, być 
może w Niemczech.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Lepke 14–15.02.1922, s. 13, 
nr kat. 167; Kat. Helbing 23.11.1932, 
nr kat. i il. 9, tabl. 7; Bühler 1993, 
s. 158, il. 102 [dat. ok. 1870]; Bühler 
1998, s. 152, il. 102 [dat. ok. 1870]; 
Olchowska-schmidt 2007a, s. 162  
[dat. ok. 1870].

I.93 Husarz polski, ok. 1875–1876  

olej, tektura, 46 × 27
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.94 Szkic postaci husarza, ok. 1875–1876 

olej, tektura, 44 × 28,5
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

Namalowanie obydwu obrazów poprzedziły studia przygotowawcze. Artysta wy-
konał szkice rysunkowe i olejne jeźdźców w pozach dokładnie odwzorowanych 
na płótnie. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w którym roku powstały szkice oraz 
niewielkiego formatu obraz z kolekcji prywatnej. Ich datowanie zostało okre-
ślone na podstawie analogii z dziełem wystawionym wczesną wiosną 1877 roku 
w TZSP. Być może wszystkie prace o tej tematyce powstały w tym samym czasie, 
nie można jednak wykluczyć, że Husarze u bram fortecy to późniejsza o kilka lat 
replika dzieła zatytułowanego Husaria pod twierdzą. Obie wersje obrazu różnią się 
bardzo nieznacznie — przy niemal identycznym odwzorowaniu grupy jeźdźców 
i koni jedyne istotne zmiany występują w partii architektury. Jako pierwowzór 
ukazanej na płótnie fortecy posłużyła Brandtowi Baszta Stefana Batorego i bę-
dąca jej częścią tzw. Brama Wietrzna — zachowane elementy dawnych murów 
obronnych w Kamieńcu Podolskim. Po raz pierwszy artysta odwiedził Kamieniec 
podczas podróży na Ukrainę w 1874 roku. Z tego względu przyjęto rok 1875 jako 
datę graniczną przy wyznaczaniu czasu powstania powyższych obrazów. Nie 
wiadomo, czy podczas malowania tytułowej fortecy Brandt polegał wyłącznie 
na własnej pamięci, czy korzystał ze szkiców wykonanych w Kamieńcu, obecnie 

I.92 I.93 I.94

Husarz, 1875–1876, kat. II.225 Husarz, 1875–1876, kat. II.225
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niezachowanych. Niewątpliwie druga wersja dzieła w partii architektonicznej 
odznacza się większą precyzją detalu i wiernością wobec oryginalnej budowli. 
Nie można wykluczyć, że w tym wypadku malarz posłużył się fotografią Michała 
Greima z 1875 roku, ukazującą ten właśnie fragment murów miejskich w podob-
nym ujęciu i skali1. 

Obraz Husarze u bram fortecy nie wzbudził większego zainteresowania wśród 
warszawskich krytyków w 1877 roku. Józef Wojciechowski ocenił płótno wręcz 
negatywnie: „Niewielkiemi odznaczają się przymiotami artystycznemi »Husarze« 
pana Brandta. [...] Dokładna tu ścisłość w uzbrojeniu; większego wszakże zaję-
cia obraz ten nie budzi, bo jest to raczej sucha ekspozycya ówczesnego ubioru 
i uzbrojenia, niż obraz charakterystyczny. Wykonanie znowu, jakkolwiek świetne 
w konturach, za mało ma w sobie, iż tak powiemy, nakładu sztuki, aby powięk-
szyło chwałę Brandta”2. 

Grupę dwóch husarzy i stojącego luzem konia, w niemal identycznym ukła-
dzie póz i gestów, odnajdujemy na innym płótnie Brandta — osadzonym w sce-
nerii pejzażowej szkicu Jeźdźcy w lesie.

Jeden ze szkiców postaci husarza jest zapewne tożsamy z płótnem Hussarz 
wzmiankowanym w: Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295. Obraz Husarze u bram 
fortecy być może jest tożsamy z dziełem Husarze (kat. IV.291). 

E.M.-B.

1  Michał Greim (1828–1911) w latach 70. XIX w. był właścicielem 
zakładu fotograficznego w Kamieńcu Podolskim. Brandt miał  
w swojej kolekcji zespół zdjęć jego autorstwa, przedstawiających 
typy ludowe z terenów Podola.

2  J. Wojciechowski 1877, s. 371.

I.95 Husaria pod twierdzą, ok. 1875–1876  

Husarze przed fortecą; Vor dem Ausmarsch; Zwei reiter in rüstung mit 
Federschmuck halten von einer Burg
olej, płótno, 20 × 40
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność prywatna

I.96 Husarze u bram fortecy, ok. 1876–1877

Husaria pod fortecą; Husarze 
olej, płótno, ok. 38 × 61 
miejsce przechowywania nieznane

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [nie wiadomo, której wersji 
obrazu dotyczy]; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 61 [nie wiadomo, której 
wersji obrazu dotyczy].

I.96
wYsTAwY
1877 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
Antrakt 1877, nr 66, s. 1; sprawozd. 
TZsP 1877, s. 64 [wym. 15 × 24 cali]; 
J. wojciechowski 1877, s. 371; Tyg. Il. 
1878, nr 107, il. na s. 24–25; Zakrzewski 
1947, s. 166.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [nie wiadomo, której wersji 
obrazu dotyczy]; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 61 [nie wiadomo, której 
wersji obrazu dotyczy].

I.95

I.96

Kamieniec Podolski, 1875, fot. Michał 
Greim, MNw, nr inw. DI 16696 MNw
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niezachowanych. Niewątpliwie druga wersja dzieła w partii architektonicznej 
odznacza się większą precyzją detalu i wiernością wobec oryginalnej budowli. 
Nie można wykluczyć, że w tym wypadku malarz posłużył się fotografią Michała 
Greima z 1875 roku, ukazującą ten właśnie fragment murów miejskich w podob-
nym ujęciu i skali1. 

Obraz Husarze u bram fortecy nie wzbudził większego zainteresowania wśród 
warszawskich krytyków w 1877 roku. Józef Wojciechowski ocenił płótno wręcz 
negatywnie: „Niewielkiemi odznaczają się przymiotami artystycznemi »Husarze« 
pana Brandta. [...] Dokładna tu ścisłość w uzbrojeniu; większego wszakże zaję-
cia obraz ten nie budzi, bo jest to raczej sucha ekspozycya ówczesnego ubioru 
i uzbrojenia, niż obraz charakterystyczny. Wykonanie znowu, jakkolwiek świetne 
w konturach, za mało ma w sobie, iż tak powiemy, nakładu sztuki, aby powięk-
szyło chwałę Brandta”2. 

Grupę dwóch husarzy i stojącego luzem konia, w niemal identycznym ukła-
dzie póz i gestów, odnajdujemy na innym płótnie Brandta — osadzonym w sce-
nerii pejzażowej szkicu Jeźdźcy w lesie.

Jeden ze szkiców postaci husarza jest zapewne tożsamy z płótnem Hussarz 
wzmiankowanym w: Kur. Codz. 1879, s. 1; Pług 1879, s. 295. Obraz Husarze u bram 
fortecy być może jest tożsamy z dziełem Husarze (kat. IV.291). 

E.M.-B.

1  Michał Greim (1828–1911) w latach 70. XIX w. był właścicielem 
zakładu fotograficznego w Kamieńcu Podolskim. Brandt miał  
w swojej kolekcji zespół zdjęć jego autorstwa, przedstawiających 
typy ludowe z terenów Podola.

2  J. Wojciechowski 1877, s. 371.

I.95 Husaria pod twierdzą, ok. 1875–1876  

Husarze przed fortecą; Vor dem Ausmarsch; Zwei reiter in rüstung mit 
Federschmuck halten von einer Burg
olej, płótno, 20 × 40
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność prywatna

I.96 Husarze u bram fortecy, ok. 1876–1877

Husaria pod fortecą; Husarze 
olej, płótno, ok. 38 × 61 
miejsce przechowywania nieznane

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [nie wiadomo, której wersji 
obrazu dotyczy]; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 61 [nie wiadomo, której 
wersji obrazu dotyczy].

I.96
wYsTAwY
1877 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
Antrakt 1877, nr 66, s. 1; sprawozd. 
TZsP 1877, s. 64 [wym. 15 × 24 cali]; 
J. wojciechowski 1877, s. 371; Tyg. Il. 
1878, nr 107, il. na s. 24–25; Zakrzewski 
1947, s. 166.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [nie wiadomo, której wersji 
obrazu dotyczy]; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 61 [nie wiadomo, której 
wersji obrazu dotyczy].

I.95

I.96

Kamieniec Podolski, 1875, fot. Michał 
Greim, MNw, nr inw. DI 16696 MNw
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I.97 Odpoczynek, 1876  

Popas; rast
olej, płótno, 33 × 44 
sygn. p.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Popas w lesie (kat. IV.64). 

I.98 Stadnina w stepie, 1876

Conducteur de chevaux tartares; Konie tatarskie; Przeprawa przez 
bród; Tabunen Anführer in südrussland; stepowa stadnina; Tabuńczyk; 
Tabuńczyk na Podolu; Tabuńczyk tatarski; Transport koni; wyprowadzanie 
koni na pastwisko podczas jarmarku w Bałcie
olej, płótno, 61,5 × 112,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1876
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr 118
Ofiarowany w 1999 przez Annę Grocholską-Müller z Zollikon.

I.99 Na pastwisku, 1877 
  
Jeździec tatarski; Konie na stepie; Konie na stepie i ich dozorca
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.98
HIsTOrIA
w 1876 wystawiony na sprzedaż w Ga-
lerie wimmer w Monachium, w maju 
1877 eksponowany na salonie pary-
skim. Zapewne 1 listopada 1877 kupio-
ny przez Kunsthandlung N.L. Lepke 
z Berlina (za 2750 marek). 

wYsTAwY
1876 Monachium, Kunstverein
1877 Paryż, Palais des Champs-
-Élysées (s. 38, nr kat. 294)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie 
(s. 155, 181, nr kat. 3, il. na s. 163) 

BIBLIOGrAFIA 
Kunstchronik 1876, Jg. 11, Nr. 51, s. 821; 
Kłosy 1877, s. 22; Kłosy 1877, nr 644, 
il. na s. 280; Tyg. Il. 1877, s. 4; wędro-
wiec 1905, nr 40, il. na s. 765; Zakrzew-
ski 1947, s. 166 [dat. 1877]; Badach, 
Piotrowska 2008, s. 74, il. 58. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 59; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [jako Tabuńczyk]. BsM,  
Das Album der Galerie Wimmer I., 
sygn. BVO23347287, s. 7, nr 1700 [fot. 
obrazu z oznaczeniem daty namalowa-
nia lub przyjęcia przez Galerie wimmer, 
daty sprzedaży, ceny oraz nabywcy]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 94 
[fot obrazu, ze zbiorów artysty].

I.99
BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1899, nr 40, s. 794, il. na s. 777; 
Bies. Lit. 1901, nr 47, il. na s. 408.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 7 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.97
HIsTOrIA
w 1906 i 1909 wystawiany na sprzedaż 
w Galerie Heinemann w Monachium. 
10 października 1916 kupiony przez 
Galerie, a 2 grudnia 1916 sprzedany 
F. von wierzbickiemu z Monachium. 
Po wystawie w Muzeum im. Mielżyń-
skich w 1918 kupił go przemysłowiec 
Zygmunt rosiński z Poznania. 

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 5)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 5)
1919 warszawa, sale redutowe  
Teatru wielkiego (nr kat. i il. 5)
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki 
(nr kat. 4)

BIBLIOGrAFIA 
Kłosy 1876, nr 574, il. na s. 405; Tyg. 
Il. 1876, nr 52, il. na s. 416–417; Kłosy 
1879, nr 751, il. na s. 328–329 [odwró-
cona]; Kat. Heinemann październik 
1906, s. 18, nr kat. 56, lato 1909, s. 6, 
nr kat. 62; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 
5; Tyg. Il. 1919, nr 22, il. na s. 346; Za-
krzewski 1947, s. 166 [dat. 1878].

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-941, rkps [kwit 
sprzedaży z 1916, nr 12924]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-02–228, rkps, s. 224 [obraz zaku-
piony i sprzedany w 1916]. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 5 [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty]. MNP, Archiwum, Spis 
obiektów z depozytu Zygmunta Rosiń
skiego, sygn. MNP A 39, k. 22, poz. 5. 
ZIKG, Photothek, sammlung schrey, 
fot. nr ZI 471353 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann]. 

I.97

I.98

I.99
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I.97 Odpoczynek, 1876  

Popas; rast
olej, płótno, 33 × 44 
sygn. p.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Popas w lesie (kat. IV.64). 

I.98 Stadnina w stepie, 1876

Conducteur de chevaux tartares; Konie tatarskie; Przeprawa przez 
bród; Tabunen Anführer in südrussland; stepowa stadnina; Tabuńczyk; 
Tabuńczyk na Podolu; Tabuńczyk tatarski; Transport koni; wyprowadzanie 
koni na pastwisko podczas jarmarku w Bałcie
olej, płótno, 61,5 × 112,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1876
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr 118
Ofiarowany w 1999 przez Annę Grocholską-Müller z Zollikon.

I.99 Na pastwisku, 1877 
  
Jeździec tatarski; Konie na stepie; Konie na stepie i ich dozorca
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.98
HIsTOrIA
w 1876 wystawiony na sprzedaż w Ga-
lerie wimmer w Monachium, w maju 
1877 eksponowany na salonie pary-
skim. Zapewne 1 listopada 1877 kupio-
ny przez Kunsthandlung N.L. Lepke 
z Berlina (za 2750 marek). 

wYsTAwY
1876 Monachium, Kunstverein
1877 Paryż, Palais des Champs-
-Élysées (s. 38, nr kat. 294)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie 
(s. 155, 181, nr kat. 3, il. na s. 163) 

BIBLIOGrAFIA 
Kunstchronik 1876, Jg. 11, Nr. 51, s. 821; 
Kłosy 1877, s. 22; Kłosy 1877, nr 644, 
il. na s. 280; Tyg. Il. 1877, s. 4; wędro-
wiec 1905, nr 40, il. na s. 765; Zakrzew-
ski 1947, s. 166 [dat. 1877]; Badach, 
Piotrowska 2008, s. 74, il. 58. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 59; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1 [jako Tabuńczyk]. BsM,  
Das Album der Galerie Wimmer I., 
sygn. BVO23347287, s. 7, nr 1700 [fot. 
obrazu z oznaczeniem daty namalowa-
nia lub przyjęcia przez Galerie wimmer, 
daty sprzedaży, ceny oraz nabywcy]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 94 
[fot obrazu, ze zbiorów artysty].

I.99
BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1899, nr 40, s. 794, il. na s. 777; 
Bies. Lit. 1901, nr 47, il. na s. 408.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 7 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.97
HIsTOrIA
w 1906 i 1909 wystawiany na sprzedaż 
w Galerie Heinemann w Monachium. 
10 października 1916 kupiony przez 
Galerie, a 2 grudnia 1916 sprzedany 
F. von wierzbickiemu z Monachium. 
Po wystawie w Muzeum im. Mielżyń-
skich w 1918 kupił go przemysłowiec 
Zygmunt rosiński z Poznania. 

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 5)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 5)
1919 warszawa, sale redutowe  
Teatru wielkiego (nr kat. i il. 5)
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki 
(nr kat. 4)

BIBLIOGrAFIA 
Kłosy 1876, nr 574, il. na s. 405; Tyg. 
Il. 1876, nr 52, il. na s. 416–417; Kłosy 
1879, nr 751, il. na s. 328–329 [odwró-
cona]; Kat. Heinemann październik 
1906, s. 18, nr kat. 56, lato 1909, s. 6, 
nr kat. 62; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 
5; Tyg. Il. 1919, nr 22, il. na s. 346; Za-
krzewski 1947, s. 166 [dat. 1878].

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-941, rkps [kwit 
sprzedaży z 1916, nr 12924]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-02–228, rkps, s. 224 [obraz zaku-
piony i sprzedany w 1916]. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 5 [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty]. MNP, Archiwum, Spis 
obiektów z depozytu Zygmunta Rosiń
skiego, sygn. MNP A 39, k. 22, poz. 5. 
ZIKG, Photothek, sammlung schrey, 
fot. nr ZI 471353 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann]. 

I.97

I.98

I.99
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I.100 Polska furmanka, 1877 

Conversation at the well; Fuhrwerk; Polnisches Fuhrwerk; Przy studni; 
Um Brunnen; U studni
olej, płótno, 53,3 × 94 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 77 
własność prywatna

Treść obrazu nawiązuje do podejmowanego już przez Brandta tematu spotkania 
Kozaka i dziewczyny przy studni (kat. I.30, I.31, I.33–I.37), przy czym przedsta-
wionej tu sytuacji nie można jednoznacznie określić jako sceny zalotów. Boha-
terem nie jest Kozak wyruszający na wojnę, lecz myśliwy podążający na łowy. 
Schemat kompozycyjny został wzbogacony o postać woźnicy na furmance, ze 
spokojem przyglądającego się parze rozmawiającej przy studni. Usytuowanie 
sceny na lekko nachylonym zboczu wzniesienia tworzy interesujący efekt wizu-
alny, a spiętrzenie planów przestrzennych nadaje całej kompozycji niekonwen-
cjonalny charakter. 

K.Z.-P. 

I.100
HIsTOrIA
Po wystawie berlińskiej w 1879 kupiony 
do zbiorów schlesisches Museum 
der Bildenden Künste we wrocławiu. 
w lecie 1880 ponownie zaprezen-
towany publiczności w Monachium 
w nieustalonym miejscu. Następnie 
wypożyczony do dekoracji biura Pre-
zesa wyższego sądu Krajowego we 
wrocławiu. 3 sierpnia 1935 zakwalifiko-
wany przez Zarząd sMBK do wymiany 
na inne dzieło sztuki. w tym samym 
miesiącu sprzedany Galerie Paffrath 
w Düsseldorfie. Od około 1970 w zbio-
rach Leona rubina. w kwietniu 2016 
i w październiku 2017 wystawiony na 
aukcjach Christie’s w Nowym Jorku. 

wYsTAwY 
1878 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (s. 10, nr kat. 111) 

BIBLIOGrAFIA
Album współczesnych malarzy, 
il. s. nlb.; Kunstchronik 1878, s. 49–51; 
südd. Pr. 1879, nr 289, s. 3; Kłosy 
1880, nr 780, il. na s. 376–377 [odwró-
cona]; Neue Ill. Ztg 1880, Nr. 45, il. na 
s. 712–713; Mazanowski 1885, s. 2; Kur. 
warsz. 1885, s. 2; Przegl. Tyg. 1885, 
s. 126; Mazanowski 1887, s. 328; Boet-
ticher 1895, s. 129, nr 21 [błędna infor-
macja o wystawie w Künstlerhausie 
w wiedniu w 1880]; schröder 1911, 
s. 36; slg.-Kat. sMBK Breslau 1886, 
s. 170–171, nr kat. 703, 1891, s. 165, 
nr kat. 703, [1898], s. 171, nr kat. 703, 
1902, s. 149, nr kat. 703, 1908, 
s. 152–153, nr kat. 703, 1926, s. 138, 
nr kat. 703, 1927, s. 138, nr kat. 703; 
Piotrowicz 1934, s. 160; Zakrzewski 
1947, s. 167 [dat. 1880]; Olchowska-
-schmidt 1999, s. 10 [błędna infor-
macja o wystawie w wiedniu w 1880]; 
Houszka 2006, s. 162; Kat. Christie’s 
25.04.2016, nr kat. i il. 24, 31.10.2017, 
nr kat. i il. 59.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako U stud
ni]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 91 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. MNwr, 
Gabinet Dokumentów, Ausgeliehene 
Kunstwerke, rkps [księga wypoży-
czeń]; Sitzungsprotokolle des Kura
torium (1921–1938), sygn. II/27, mps, 
k. 160–161 [protokół z posiedzenia 
Zarządu sMBK z 3.08.1935].

I.101
HIsTOrIA
w pierwszych dniach marca 
1877 roku książę Luitpold wittelsbach 
(1821–1912), regent Bawarii (1886–1912), 
wraz z najstarszym synem Ludwikiem 
Leopoldem (1845–1921) złożył wizytę 
w pracowni artysty i zamówił wizerunki 
swoich wnuków. 

BIBLIOGrAFIA
Gaz. Nar. 1877, s. 1; wędrowiec 1877, 
nr 14, s. 223; ruch Lit. 1878, s. 410.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Portret 
Xięcia z dziećmi].

I.101 Portret synów księcia Ludwika Bawarskiego, 1877–1878  

Portret Xięcia z dziećmi 
olej 
miejsce przechowywania nieznane

Portretowanymi  zapewne  mieli  być  synowie  Ludwika  Leopolda  Wittelsba-
cha (1845–1921), późniejszego króla Bawarii Ludwika III (1913–1918): Ruprecht 
(1869–1927), Karl Maria (1874–1927) i Franz Maria (1875–1957), którzy w momencie 
malowania obrazu mieli odpowiednio osiem, trzy i dwa lata. Pomimo oporu artysty 
książę Luitpold „nie dał się przekonać i oświadczył, iż chce mieć przez niego, a nie 
przez kogo innego malowane portrety wnuków swoich”1. Ze wzmianek prasowych 
nie wynika jednoznacznie, czy artysta miał malować portret zbiorowy wnuków, 
czy wykonać wizerunki indywidualne, czy też portret wspólny Ludwika Leopolda 
z synami. Jedynym potwierdzeniem, że takie dzieło powstało, jest informacja za-
mieszczona w Spisie obrazów Brandta znajdującym się w zbiorach Macieja Stachury. 

K.Z.-P.  

1 Gaz. Nar. 1877, s. 1.

I.100
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s. 170–171, nr kat. 703, 1891, s. 165, 
nr kat. 703, [1898], s. 171, nr kat. 703, 
1902, s. 149, nr kat. 703, 1908, 
s. 152–153, nr kat. 703, 1926, s. 138, 
nr kat. 703, 1927, s. 138, nr kat. 703; 
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macja o wystawie w wiedniu w 1880]; 
Houszka 2006, s. 162; Kat. Christie’s 
25.04.2016, nr kat. i il. 24, 31.10.2017, 
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ArCHIwALIA
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BIBLIOGrAFIA
Gaz. Nar. 1877, s. 1; wędrowiec 1877, 
nr 14, s. 223; ruch Lit. 1878, s. 410.

ArCHIwALIA
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1 Gaz. Nar. 1877, s. 1.

I.100
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I.102 Żydzi prowadzący konie na targ, 1877 lub 1878

Pferdetransport
olej, deska, 21 × 43,3
sygn. u dołu, pośrodku: Józef Brandt | z | Warszawy
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5548 MNw
Ofiarowany przez wandę wolińską w 2015.

Ta niewielka kompozycja wpisuje się w nurt licznych w malarstwie Brandta przed-
stawień z motywem drogi, a ściślej, wyjazdów lub powrotów z jarmarku. Ten 
sam temat artysta podjął również w akwareli. Odznacza się ona dużo jaśniejszą 
tonacją, chociaż w obu przypadkach namalowana scena rozgrywa się o świcie lub 
o zmierzchu, a na niebie widnieje sierp księżyca. W rozwiązaniu partii pejzażowej 
kryją się zapewne reminiscencje wrażeń Brandta z podróży na Kresy w 1874 roku, 
obecne w wielu innych jego dziełach. 

E.M.-B.

I.102
HIsTOrIA
w listopadzie 1907 należał do Galerie 
Heinemann w Monachium; w kwiet-
niu 1908 nabył go tam r. Friedrich-
-steichenberg z Bazylei. w 1964 wysta-
wiony na sprzedaż w rembrandt Art 
Gallery INC Fine Paintings w Nowym 
Jorku i kupiony przez wandę wolińską, 
która po latach postanowiła ofiarować 
go MNw. w jej imieniu Monika Dillon 
złożyła dar na ręce Bogusława winida, 
stałego Przedstawiciela rP przy Naro-
dach Zjednoczonych w Nowym Jorku. 
Obraz został sprowadzony do Polski 
przez Ministerstwo spraw Zagranicz-
nych i na początku marca 2015 uroczy-
ście przekazany do zbiorów MNw.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1878, nr 129, il. na s. 376–377; 
Kat. Heinemann Basler Kunsthalle 
marzec 1908, s. 12, nr kat. 103.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-933, rkps 
[kwit sprzedaży z 1908, nr 9143]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–80, rkps, s. 78 [obraz 
kupiony w 1907, sprzedany w 1908].Polskie furmanki na wiejskiej drodze, 1877, kat. II.246

I.103 Poczta żydowska na Podolu, 1876–1877 

Bałaguła; Poczta żydowska; Poste juive, en Podolie (russie) 
olej, płótno
miejsce przechowywania nieznane

W katalogu wystawy paryskiej z 1877 roku obraz występuje jako Poste juive, en 
Podolie (Russie). Obecnie nie ma pewności, czy tytuł pochodzi bezpośrednio od 
artysty, czy został sformułowany na potrzeby publikacji. We współczesnej pol-
szczyźnie tłumaczenie francuskiego słowa „poste” nie znajduje odpowiednika 
znaczeniowego właściwego dla przedstawionej sceny, a więc tytuł rozmija się 
nieco z treścią obrazu. 

Być może tożsamy z obrazem Bałaguła (kat. IV.63).
K.Z.-P.

I.103
HIsTOrIA
Podczas wystawy w Paryżu w 1877 
przeznaczony na sprzedaż. w 1878 pre-
zentowany na wystawie w Monachium 
w nieustalonym miejscu. 

wYsTAwY 
1877 Paryż, Palais des Champs-
-Élysées (s. 38, nr kat. 295)

BIBLIOGrAFIA
Chodźkiewicz 1877, s. 4; Kłosy 
1877, s. 22; Kłosy 1878, nr 689, 
il. na s. 168–169; Zakrzewski 1947, 
s. 165 [dat. 1877].

I.102 I.103
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miejsce przechowywania nieznane

W katalogu wystawy paryskiej z 1877 roku obraz występuje jako Poste juive, en 
Podolie (Russie). Obecnie nie ma pewności, czy tytuł pochodzi bezpośrednio od 
artysty, czy został sformułowany na potrzeby publikacji. We współczesnej pol-
szczyźnie tłumaczenie francuskiego słowa „poste” nie znajduje odpowiednika 
znaczeniowego właściwego dla przedstawionej sceny, a więc tytuł rozmija się 
nieco z treścią obrazu. 

Być może tożsamy z obrazem Bałaguła (kat. IV.63).
K.Z.-P.

I.103
HIsTOrIA
Podczas wystawy w Paryżu w 1877 
przeznaczony na sprzedaż. w 1878 pre-
zentowany na wystawie w Monachium 
w nieustalonym miejscu. 

wYsTAwY 
1877 Paryż, Palais des Champs-
-Élysées (s. 38, nr kat. 295)

BIBLIOGrAFIA
Chodźkiewicz 1877, s. 4; Kłosy 
1877, s. 22; Kłosy 1878, nr 689, 
il. na s. 168–169; Zakrzewski 1947, 
s. 165 [dat. 1877].
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I.104 Zadymka, 1878

Pferdeschlitten im schneesturm
olej, płótno, 54,5 × 109
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1878 r.
własność prywatna

I.104
HIsTOrIA
Korespondent „ruchu Literackiego” 
pod koniec kwietnia 1878 informował 
o sprzedaży tego dzieła nieznanemu 
z nazwiska monachijskiemu kunsthän
dlerowi, który miał zamiar wysłać 
je w tym samym roku na „wystawę 
paryską” (co prawdopodobnie nie 
doszło do skutku). w listopadzie 1989 
wystawiony na sprzedaż w sotheby’s 
w Monachium, a w marcu 1995 oraz 
w grudniu 2000 (poza aukcją) w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
ruch. Lit. 1878, s. 410; ruch. Lit. 
1878, nr 30, s. 64; Pług 1879, s. 295; 
Kat. sotheby’s 19.11.1989, nr kat. i il. 82; 
Kunstpreis Jahrbuch 1990, s. 113 
[wym. 52,5 × 107]; Kat. Agra-Art 
12.03.1995, nr kat. i il. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1; Spis obrazów Józefa Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, poz. 64.Zadymka, 1877, kat. II.249

I.105 Odbicie jasyru, 1878 

Befreiung der in Gefangenschaft Geratenen; Bitwa Koniecpolskiego 
z Tatarami pod Martynowem; Bitwa pod Martynowem; Bitwa z Tatarami; 
Jasyr; Martynów; Napad Tatarów na Polskę 1624 roku; Odbicie jassyru 
pod Martynowem; Odbicie jassyru Tatarskiego pod Martynowem przez 
Koniecpolskiego; Odbicie jasyru przez Koniecpolskiego; Odbicie przez 
wojska Koniecpolskiego niewolników uprowadzonych przez Tatarów 
Kantemira; Tartar Fight; Tartaren-Kampf; Tatarenschlacht; Uprowadzenie 
jasyru; walka; walka Tatarów; walka z Tatarami
olej, płótno, 179 × 445
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1878
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 409 MNw (d. 129198)
Kupiony w 1947 od Tadeusza wierzejskiego.

Trwający kilka lat proces powstawania tego monumentalnego dzieła budził cieka-
wość polskich dziennikarzy i wielokrotnie był komentowany w prasie. Pierwsza 
wzmianka o pracy nad nim, autorstwa Agatona Gillera, pojawiła się na łamach „Ga-
zety Narodowej” już w listopadzie 1875 roku. W styczniu lub w lutym 1876 artysta 
w liście do rodziny pisał, że obraz jest „już do połowy podmalowany”1. W paździer-
niku prace były na tyle zaawansowane, że Odbicie jasyru mogło wzbudzić szczery 
zachwyt Józefa Ignacego Kraszewskiego zwiedzającego atelier Brandta, zostało 
też przez niego szczegółowo opisane. Na łamach prasy trwały spekulacje, na któ-
rej z wielkich wystaw międzynarodowych, w Wiedniu czy Paryżu, dzieło zostanie 
po raz pierwszy zaprezentowane i czy potem będzie je mogła obejrzeć również 
publiczność warszawska2. W 1877 roku artysta kontynuował pracę nad obrazem, 
a w czerwcu tego roku korespondent „Ruchu Literackiego” informował o jego grun-
townym przemalowaniu. Wprowadzone zmiany miały tak bardzo podnieść wartość 
artystyczną, że w Monachium uznano „»Bitwę Koniecpolskiego« za niezrównane 
arcydzieło”3. Przeprowadzone w 2017 roku badania obrazu w promieniowaniu 
rentgenowskim nie potwierdziły jednak informacji o przemalowaniu płótna.

Przedstawiona przez Brandta bitwa pod Martynowem była jednym z wielu 
epizodów walk toczonych z czambułami tatarskimi, które w XVII wieku pustoszy-
ły południowo-wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Być może w tym wypadku 
źródłem inspiracji stał się utwór Karola Szajnochy Powieść o niewoli na Wschodzie 
zamieszczony w trzecim tomie Szkiców historycznych4. 5 czerwca 1624 roku Tatarzy 
ordy nogajskiej pod wodzą murzy Kantymira przekroczyli Dniestr, wtargnęli na 
terytorium Polski, docierając aż do Przemyśla i Medyki. Stąd rozpuszczano licz-
ne zagony, które splądrowały niemal całą środkową Małopolskę, grabiąc, paląc 
wsie i miasteczka, porywając ludzi w jasyr. Hetman polny koronny Stanisław 
Koniecpolski przygotował zasadzkę na wracających Tatarów u przeprawy przez 
Dniestr pod Martynowem w pobliżu Halicza. Po trwających kilka dni utarczkach 
20 czerwca doszło do zasadniczej bitwy. Koniecpolski, prowadząc równoczesną 
salwę z działek i rusznic taborowych, przy wsparciu jazdy uzbrojonej w pisto-
lety, zdołał wywołać wśród Tatarów panikę. W pogoń za uciekającymi ruszyło 
12 chorągwi pancernych, którym udało się zepchnąć ordyńców do Dniestru. 
Dowodzone przez Stefana Chmieleckiego chorągwie pancerne zdołały dogonić 
kosz i uwolnić pojmanych w jasyr ludzi. Tę właśnie fazę bitwy ukazał Brandt. 

Już w lutym 1876 roku korespondent „Kuriera Warszawskiego” pisał: „Obraz 
dopiero jest podmalowany i wykończenie go będzie wymagać znacznego czasu, ale 

I.105
HIsTOrIA
Obraz powstawał w latach 1875–1878. 
Już w kwietniu 1876 „Biesiada Literacka” 
donosiła o zainteresowaniu dziełem 
Brandta berlińskiej Nationalgalerie*. Na 
podstawie zachowanej korespondencji 
artysty z jej dyrektorem Maxem Jorda-
nem należy wnioskować, że pertraktacje 
dotyczące zakupu tego dzieła rozpo-
częły się dopiero wiosną 1877. w maju 
i w czerwcu Brandt przesłał do Berlina 
opis obrazu oraz ofertę jego sprzedaży, 
w sierpniu wyekspediował niedokończo-
ne jeszcze dzieło do akceptacji Komisji 
opiniującej zakupy do zbiorów Natio-
nalgalerie, na przełomie października 
i listopada została podpisana umowa 
(cenę ostatecznie uzgodniono na 33 
tysiące marek, płatne w trzech ratach). 
Po krótkiej publicznej prezentacji w Mo-
nachium, zapewne w Kunstvereinie, pod 
koniec sierpnia 1878 obraz dotarł do 
Berlina. Na początku lat 80. XIX wieku 
był na tyle wysoko ceniony przez Niem-
ców, że został wymieniony w przewod-
niku po Berlinie wśród kilku najcenniej-
szych dzieł prezentowanych w salach 
Nationalgalerie**. Na początku lat 20. 
XX wieku (nie później niż w 1926) zdepo-
nowany w Muzeum Miejskim w Gdańsku 
i umieszczony w stałej ekspozycji. Około 
połowy stycznia 1936 Nationalgalerie 
wymieniła dwie prace polskiego artysty, 
Odbicie jasyru i Miasteczko na Podolu 
(kat. I.79), na płótno Eduarda Gärtnera 
Blick auf das Schloss in Berlin, będące 
własnością wiedeńskiego antykwa-
riusza Fritza Liona. Nie później niż pod 
koniec 1938 właścicielem obrazu był 
Tadeusz wierzejski we Lwowie. w maju 
1939 obraz znajdował się w salonie 
Antyków Józefa stieglitza w Krakowie. 
Po zakupieniu przez MNw udostępniony 
publiczności na pierwszej powojennej 
ekspozycji Galerii Malarstwa Polskiego. 
w latach 1969–1972 prezentowany jako 
depozyt MNw na zamku w Lidzbarku 
warmińskim, a od marca 1972 do 1978 
na zamku w Kętrzynie.

 * Bies. Lit. 1876, nr 16, s. 256.

 **   Berlin, Potsdam und Umgebungen. 
Praktischer Wegweiser, durchgesehen 

von E. Friedel, Berlin 1882, s. 92.
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I.104 Zadymka, 1878

Pferdeschlitten im schneesturm
olej, płótno, 54,5 × 109
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1878 r.
własność prywatna

I.104
HIsTOrIA
Korespondent „ruchu Literackiego” 
pod koniec kwietnia 1878 informował 
o sprzedaży tego dzieła nieznanemu 
z nazwiska monachijskiemu kunsthän
dlerowi, który miał zamiar wysłać 
je w tym samym roku na „wystawę 
paryską” (co prawdopodobnie nie 
doszło do skutku). w listopadzie 1989 
wystawiony na sprzedaż w sotheby’s 
w Monachium, a w marcu 1995 oraz 
w grudniu 2000 (poza aukcją) w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
ruch. Lit. 1878, s. 410; ruch. Lit. 
1878, nr 30, s. 64; Pług 1879, s. 295; 
Kat. sotheby’s 19.11.1989, nr kat. i il. 82; 
Kunstpreis Jahrbuch 1990, s. 113 
[wym. 52,5 × 107]; Kat. Agra-Art 
12.03.1995, nr kat. i il. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1; Spis obrazów Józefa Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, poz. 64.Zadymka, 1877, kat. II.249

I.105 Odbicie jasyru, 1878 

Befreiung der in Gefangenschaft Geratenen; Bitwa Koniecpolskiego 
z Tatarami pod Martynowem; Bitwa pod Martynowem; Bitwa z Tatarami; 
Jasyr; Martynów; Napad Tatarów na Polskę 1624 roku; Odbicie jassyru 
pod Martynowem; Odbicie jassyru Tatarskiego pod Martynowem przez 
Koniecpolskiego; Odbicie jasyru przez Koniecpolskiego; Odbicie przez 
wojska Koniecpolskiego niewolników uprowadzonych przez Tatarów 
Kantemira; Tartar Fight; Tartaren-Kampf; Tatarenschlacht; Uprowadzenie 
jasyru; walka; walka Tatarów; walka z Tatarami
olej, płótno, 179 × 445
sygn. l.d.: Józef Brandt | 1878
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 409 MNw (d. 129198)
Kupiony w 1947 od Tadeusza wierzejskiego.

Trwający kilka lat proces powstawania tego monumentalnego dzieła budził cieka-
wość polskich dziennikarzy i wielokrotnie był komentowany w prasie. Pierwsza 
wzmianka o pracy nad nim, autorstwa Agatona Gillera, pojawiła się na łamach „Ga-
zety Narodowej” już w listopadzie 1875 roku. W styczniu lub w lutym 1876 artysta 
w liście do rodziny pisał, że obraz jest „już do połowy podmalowany”1. W paździer-
niku prace były na tyle zaawansowane, że Odbicie jasyru mogło wzbudzić szczery 
zachwyt Józefa Ignacego Kraszewskiego zwiedzającego atelier Brandta, zostało 
też przez niego szczegółowo opisane. Na łamach prasy trwały spekulacje, na któ-
rej z wielkich wystaw międzynarodowych, w Wiedniu czy Paryżu, dzieło zostanie 
po raz pierwszy zaprezentowane i czy potem będzie je mogła obejrzeć również 
publiczność warszawska2. W 1877 roku artysta kontynuował pracę nad obrazem, 
a w czerwcu tego roku korespondent „Ruchu Literackiego” informował o jego grun-
townym przemalowaniu. Wprowadzone zmiany miały tak bardzo podnieść wartość 
artystyczną, że w Monachium uznano „»Bitwę Koniecpolskiego« za niezrównane 
arcydzieło”3. Przeprowadzone w 2017 roku badania obrazu w promieniowaniu 
rentgenowskim nie potwierdziły jednak informacji o przemalowaniu płótna.

Przedstawiona przez Brandta bitwa pod Martynowem była jednym z wielu 
epizodów walk toczonych z czambułami tatarskimi, które w XVII wieku pustoszy-
ły południowo-wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Być może w tym wypadku 
źródłem inspiracji stał się utwór Karola Szajnochy Powieść o niewoli na Wschodzie 
zamieszczony w trzecim tomie Szkiców historycznych4. 5 czerwca 1624 roku Tatarzy 
ordy nogajskiej pod wodzą murzy Kantymira przekroczyli Dniestr, wtargnęli na 
terytorium Polski, docierając aż do Przemyśla i Medyki. Stąd rozpuszczano licz-
ne zagony, które splądrowały niemal całą środkową Małopolskę, grabiąc, paląc 
wsie i miasteczka, porywając ludzi w jasyr. Hetman polny koronny Stanisław 
Koniecpolski przygotował zasadzkę na wracających Tatarów u przeprawy przez 
Dniestr pod Martynowem w pobliżu Halicza. Po trwających kilka dni utarczkach 
20 czerwca doszło do zasadniczej bitwy. Koniecpolski, prowadząc równoczesną 
salwę z działek i rusznic taborowych, przy wsparciu jazdy uzbrojonej w pisto-
lety, zdołał wywołać wśród Tatarów panikę. W pogoń za uciekającymi ruszyło 
12 chorągwi pancernych, którym udało się zepchnąć ordyńców do Dniestru. 
Dowodzone przez Stefana Chmieleckiego chorągwie pancerne zdołały dogonić 
kosz i uwolnić pojmanych w jasyr ludzi. Tę właśnie fazę bitwy ukazał Brandt. 

Już w lutym 1876 roku korespondent „Kuriera Warszawskiego” pisał: „Obraz 
dopiero jest podmalowany i wykończenie go będzie wymagać znacznego czasu, ale 

I.105
HIsTOrIA
Obraz powstawał w latach 1875–1878. 
Już w kwietniu 1876 „Biesiada Literacka” 
donosiła o zainteresowaniu dziełem 
Brandta berlińskiej Nationalgalerie*. Na 
podstawie zachowanej korespondencji 
artysty z jej dyrektorem Maxem Jorda-
nem należy wnioskować, że pertraktacje 
dotyczące zakupu tego dzieła rozpo-
częły się dopiero wiosną 1877. w maju 
i w czerwcu Brandt przesłał do Berlina 
opis obrazu oraz ofertę jego sprzedaży, 
w sierpniu wyekspediował niedokończo-
ne jeszcze dzieło do akceptacji Komisji 
opiniującej zakupy do zbiorów Natio-
nalgalerie, na przełomie października 
i listopada została podpisana umowa 
(cenę ostatecznie uzgodniono na 33 
tysiące marek, płatne w trzech ratach). 
Po krótkiej publicznej prezentacji w Mo-
nachium, zapewne w Kunstvereinie, pod 
koniec sierpnia 1878 obraz dotarł do 
Berlina. Na początku lat 80. XIX wieku 
był na tyle wysoko ceniony przez Niem-
ców, że został wymieniony w przewod-
niku po Berlinie wśród kilku najcenniej-
szych dzieł prezentowanych w salach 
Nationalgalerie**. Na początku lat 20. 
XX wieku (nie później niż w 1926) zdepo-
nowany w Muzeum Miejskim w Gdańsku 
i umieszczony w stałej ekspozycji. Około 
połowy stycznia 1936 Nationalgalerie 
wymieniła dwie prace polskiego artysty, 
Odbicie jasyru i Miasteczko na Podolu 
(kat. I.79), na płótno Eduarda Gärtnera 
Blick auf das Schloss in Berlin, będące 
własnością wiedeńskiego antykwa-
riusza Fritza Liona. Nie później niż pod 
koniec 1938 właścicielem obrazu był 
Tadeusz wierzejski we Lwowie. w maju 
1939 obraz znajdował się w salonie 
Antyków Józefa stieglitza w Krakowie. 
Po zakupieniu przez MNw udostępniony 
publiczności na pierwszej powojennej 
ekspozycji Galerii Malarstwa Polskiego. 
w latach 1969–1972 prezentowany jako 
depozyt MNw na zamku w Lidzbarku 
warmińskim, a od marca 1972 do 1978 
na zamku w Kętrzynie.

 * Bies. Lit. 1876, nr 16, s. 256.

 **   Berlin, Potsdam und Umgebungen. 
Praktischer Wegweiser, durchgesehen 

von E. Friedel, Berlin 1882, s. 92.
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sAP, t. 1, 1971, s. 227; Kat. zbiorów MNw 
1975, s. 72, nr kat. i il. 161; Cat. des col-
lections MNV 1979, s. 118, nr kat. i il. 159; 
Grodziński 1979, s. 11; sowińska 1976, 
s. 34, il. na s. 30; Apanowicz 1985, s. nlb. 
13; Daszewski 1985, s. 62; Bühler 1993, 
s. 102, 104, 115, 155, 158, il. 109; Prze-
wodnik MNw 1995, s. 136, il.; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 25, 26, 29, il. na 
s. 50–51; Żygulski 1996, s. 113–115, il. 124, 
125a, 125b; Palacz 1997, s. 85; Bühler 
1998, s. 100, 111, 150, 152, il. 109; Posia-
dała 1998, s. 6; Olchowska-schmidt 
1999, s. 10, 11, 16; Krzysztofowicz-Koza-
kowska, stolot 2000, s. 208; Malinowski 
2003, s. 184 [dat. 1879]; stępień 2003, 
s. 91 [dat. 1877]; Micke-Broniarek 2005, 
s. 50, 51, 52, 53, il. na s. 48–49; Mocar-
ska-Tycowa 2005, s. 150; Guide NMw 
2006, s. 154, 155, il.; Bernat 2007, s. 59, 
62, 63, 93, il. na s. 62–63; Dziadek 2007, 
s. 201; Olchowska-schmidt 2007, s. 141; 
Bartoszek 2015, s. 25, 26, il. na s. 25, 
102–103; Marczak 2016, s. 136.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 67; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. [jako Martynów]. Is PAN, Zb. 
specjalne, Archiwum Jerzego Sienkie
wicza, sygn. 1723/2, mps [koresponden-
cja Tadeusza wierzejskiego z dyrekcją 
Nationalgalerie w Berlinie z 1939]; Do
kumentacja wystawy „Malarstwo ba
talistyczne” 1939, sygn. 82, s. 8, 57, 66, 
126, 136, mps [korespondencja dyrekcji 
IPs z Józefem stieglitzem dotycząca 
m.in. zdeponowania obrazu w MNw we 
wrześniu 1939, wycinki prasowe]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 84 [fot. obra-
zu, ze zbiorów artysty]. PAN, Archiwum, 
Zespół Zygmunta Batowskiego, sygn. 
III-2, Dzieje sztuki w Wilnie: gotyk, barok, 
klasycyzm, empire, rzeźba, malarstwo. 
Lida i okolice. Gdańsk. Toruń, nr 48, 
rkps, s. 252 [opis i charakterystyka ob-
razu]. sMB-ZA, Autographensammlung, 
Brandt Josef, Mappe Nr 0157, k. 001–015 
[korespondencja artysty z Nationalga-
lerie w Berlinie z 1877 i 1878 dotycząca 
zakupu obrazu, mps, rkps; odpisy 
tych listów w mps znajdują się w: Acta 
betreffend die Bilder und Maler Brandt 
vom November 1875, sygn. I/NG 1452]; 
Nationalgalerie. Verkauf und Tausch 
von Kunstwerken, sygn. I/NG 946, mps, 
k. 263–288 [dokumentacja wymiany 
dwóch obrazów Brandta na dzieło Edu-
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dziś już widzieć można wyborne pojęcie bojowej zamieszki i olbrzymi ruch, który 
wre i kipi na całej przestrzeni przy zachowaniu wielkiej rozmaitości szczegółów”5. 
Na pierwszym planie został ukazany rozbity kosz tatarski — jeńcy, wśród których jest 
wiele kobiet i dzieci, wozy ze zrabowanym mieniem, prowizoryczne namioty, bydło, 
konie i wielbłądy. Z głębi kompozycji nadciąga atakująca z impetem jazda polska, 
wzniecając tumany kurzu, po lewej stronie pojedynczy żołnierze tatarscy ratują się 
ucieczką przez naddniestrzańskie mokradła. Ta panoramicznie zaaranżowana scena 
imponuje rozmachem kompozycji, brawurową dynamiką w sposobie przedstawienia 
ruchu ludzi i koni rozwijającego się wzdłuż osi prostopadłych do płaszczyzny obra-
zu. Zabieg ten stwarza iluzję oglądania bitwy z pozycji jej uczestnika, wciąga wzrok 
patrzącego w głąb odtworzonej na płótnie przestrzeni, gdzie wre mordercza walka. 

Na te właśnie cechy, decydujące o sile artystycznego wyrazu Bitwy pod Marty-
nowem, przede wszystkim zwracali uwagę niemieccy i polscy krytycy piszący 
o obrazie podczas jego pierwszych prezentacji w Berlinie oraz Monachium. 
W ówczesnych recenzjach podkreślano niezwykłą skalę ekspresji tego monu-
mentalnego płótna i mistrzostwo środków warsztatowych. Michał Wołowski nie 
wahał się określić go mianem arcydzieła, „niezaprzeczenie najgenialniejszego 
utworu [Brandta], który go w rzędzie pierwszych mistrzów Europy postawił”6. 
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I.106 Potyczka ze Szwedami, 1878

Aus dem 30-Jährigen Krieg; Bitwa husarii ze szwedami; Kampf von 
schwedischen und polnischen reitern; Potyczka polskiej hussaryi z rajtarią 
szwedzką; Potyczka z czasów wojen hussyckich; reitergefecht aus dem 
30jähr. Krieg (sweden und Polen); reiterkampf zwischen Polen und 
schweden. Aus dem dreissigjährigen Kriege; reiterscharmützel; starcie  
ze szwedami; Utarczka hussaryi polskiej ze szwedami; Utarczka hussarzów 
ze szwedami; Utarczka hussarzy Polskich ze szwedami; Utarczka w lesie; 
Utarczka ze szwedami 
olej, płótno, 90,8 × 171
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1878 r
własność prywatna 

Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy artysta przedstawił na tym płótnie frag-
ment jakiejś walnej bitwy, czy raczej — jak sugeruje tytuł — potyczkę niewielkich 
oddziałów wojska charakterystyczną dla wojny podjazdowej. Za pierwszą hipo-
tezą przemawia obecność atakujących kopiami husarzy. Zgodnie z XVII-wieczną 
taktyką wojskową do celów zwiadowczych i walki podjazdowej były używane 
chorągwie lekkozbrojne, a nie husaria, której głównym zadaniem bojowym była 
szarża zmierzająca do rozbicia sił nieprzyjaciela, często rozstrzygająca o wyniku 
całej bitwy. 

I.106
HIsTOrIA
Do pracy nad obrazem Brandt przy-
stąpił wczesną jesienią 1876, co 
potwierdza relacja Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z wizyty w jego pracow-
ni. Prawdopodobnie jeszcze w 1878 
obraz został kupiony przez E.A. Fleisch-
mann’s Hofkunsthandlung z Mona-
chium, a pod koniec marca 1879 sprze-
dany do zbiorów württembergische 
staatsgalerie w stuttgarcie (wpisany do 
inwentarza 1 kwietnia 1879 pod nr 798). 
Już jako jej własność był prezentowany 
na wystawie w monachijskim Glaspa-
last. w lutym 1923 sprzedany nieznane-
mu kolekcjonerowi. Następnie znajdo-
wał się w kolekcji F.J. Piepera w Kolonii, 
17 maja 1927 wystawiony na aukcji 
jego zbiorów w rudolf Bangel GmbH 
we Frankfurcie n. Menem. w 1934 
znalazł się w ofercie domu aukcyjnego 
Kunsthaus Lempertz w Kolonii. Być 
może wówczas kupił go znany polski 
architekt i kolekcjoner, Tadeusz Lita-
wiński (1902–1986). w 1979 obraz był 
jeszcze jego własnością w Zakopanem. 

Następnie należał do zaprzyjaźnio-
nego z nim gliwickiego kolekcjonera, 
Mieczysława Patryarchy. Od 2011 jest 
eksponowany w Muzeum Narodowym 
we wrocławiu (nr inw. VIII-D3151–2) 
jako depozyt z kolekcji prywatnej.
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1907, s. 209, nr kat. 640; Kat. rudolf 
Bangel Frankfurt a. M., 17.05.1927, 
nr kat. i il. 9 [wym. 89 × 169]; Kat. Lem-
pertz 12.12.1934, s. 5, nr kat. i il. 21, tabl. 
6; PsB, t. 2, 1936, s. 390 [dat. 1879]; 
Zakrzewski 1947, s. 69, 165, 167 [wy-
mieniony dwukrotnie w spisie obrazów 
jako dzieło dat. 1875 i 1879]; Dobrowol-
ski 1960, s. 67, il. 10 [dat. 1868]; Derwo-
jed 1969, s. 37, il. 34; Dobrowolski 1976, 
s. 79, il. 60 [dat. 1886, 1868]; Przekrój 
1979, s. 12; Kiwilszo 1985, s. 19; Kwiat-
kowski 1991, s. 49 [dat. 1868]; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 30; Palacz 1997, 
s. 77 [dat. 1879]; Olchowska-schmidt 
1999, s. 10, 11; Olchowska-schmidt 
2007, s. 141; Malinowski 2003, s. 183 
[dat. 1868]; Kolekcja Litawińskich 2016, 
s. 49, nr kat. 1.10, il. na s. 48–49; 
Przylicki 2016, s. 30, 31.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Utarczka 
w lesie].

Dwaj muszkieterowie, 1876, kat. II.237

Odbicie jasyru (kat. I.105) było jednym z ostatnich w twórczości Brandta sze-
roko zakrojonych, ujętych panoramicznie dzieł ukazujących konkretne bitwy, 
opisane przez ich uczestników i historyków. W jego późniejszym dorobku do-
minowały przedstawione z bliższej perspektywy sceny z udziałem niewielkich 
grup żołnierzy — bliżej nieokreślone potyczki, utarczki, pościgi za wrogiem czy 
„walki o sztandar”. Potyczka ze Szwedami, namalowana w tym samym roku co Odbicie 
jasyru, niejako zapowiada ten drugi nurt obrazów batalistycznych Brandta, łącząc 
w sobie cechy stylistyczne obu typów przedstawień — szerokie, panoramiczne 
ujęcie pejzażu przy dość precyzyjnej charakterystyce widzianych z bliska postaci 
jeźdźców i koni. Artysta z zamiłowaniem i pasją historyka odtworzył tu szczegóły 
strojów oraz uzbrojenia obu walczących stron. 

Zakupienie Potyczki ze Szwedami w marcu 1879 roku do zbiorów Württembergi-
sche Staatsgalerie w Stuttgarcie spowodowało, że dzieło to nigdy za życia Brandta 
nie było prezentowane w kraju. Polacy mogli je poznać jedynie za pośrednictwem 
drzeworytu wykonanego przez Józefa Holewińskiego według rysunku samego 
artysty — w 1880 roku był on premium dla prenumeratorów czasopisma „Kłosy”.

 E.M.-B.

I.106
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I.106 Potyczka ze Szwedami, 1878

Aus dem 30-Jährigen Krieg; Bitwa husarii ze szwedami; Kampf von 
schwedischen und polnischen reitern; Potyczka polskiej hussaryi z rajtarią 
szwedzką; Potyczka z czasów wojen hussyckich; reitergefecht aus dem 
30jähr. Krieg (sweden und Polen); reiterkampf zwischen Polen und 
schweden. Aus dem dreissigjährigen Kriege; reiterscharmützel; starcie  
ze szwedami; Utarczka hussaryi polskiej ze szwedami; Utarczka hussarzów 
ze szwedami; Utarczka hussarzy Polskich ze szwedami; Utarczka w lesie; 
Utarczka ze szwedami 
olej, płótno, 90,8 × 171
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1878 r
własność prywatna 

Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy artysta przedstawił na tym płótnie frag-
ment jakiejś walnej bitwy, czy raczej — jak sugeruje tytuł — potyczkę niewielkich 
oddziałów wojska charakterystyczną dla wojny podjazdowej. Za pierwszą hipo-
tezą przemawia obecność atakujących kopiami husarzy. Zgodnie z XVII-wieczną 
taktyką wojskową do celów zwiadowczych i walki podjazdowej były używane 
chorągwie lekkozbrojne, a nie husaria, której głównym zadaniem bojowym była 
szarża zmierzająca do rozbicia sił nieprzyjaciela, często rozstrzygająca o wyniku 
całej bitwy. 

I.106
HIsTOrIA
Do pracy nad obrazem Brandt przy-
stąpił wczesną jesienią 1876, co 
potwierdza relacja Józefa Ignacego 
Kraszewskiego z wizyty w jego pracow-
ni. Prawdopodobnie jeszcze w 1878 
obraz został kupiony przez E.A. Fleisch-
mann’s Hofkunsthandlung z Mona-
chium, a pod koniec marca 1879 sprze-
dany do zbiorów württembergische 
staatsgalerie w stuttgarcie (wpisany do 
inwentarza 1 kwietnia 1879 pod nr 798). 
Już jako jej własność był prezentowany 
na wystawie w monachijskim Glaspa-
last. w lutym 1923 sprzedany nieznane-
mu kolekcjonerowi. Następnie znajdo-
wał się w kolekcji F.J. Piepera w Kolonii, 
17 maja 1927 wystawiony na aukcji 
jego zbiorów w rudolf Bangel GmbH 
we Frankfurcie n. Menem. w 1934 
znalazł się w ofercie domu aukcyjnego 
Kunsthaus Lempertz w Kolonii. Być 
może wówczas kupił go znany polski 
architekt i kolekcjoner, Tadeusz Lita-
wiński (1902–1986). w 1979 obraz był 
jeszcze jego własnością w Zakopanem. 

Następnie należał do zaprzyjaźnio-
nego z nim gliwickiego kolekcjonera, 
Mieczysława Patryarchy. Od 2011 jest 
eksponowany w Muzeum Narodowym 
we wrocławiu (nr inw. VIII-D3151–2) 
jako depozyt z kolekcji prywatnej.

wYsTAwY
1879 Monachium, Glaspalast  
(s. 11, nr kat. 138) 
1954 Kraków, TPsP [1] (s. 30, nr kat. 10, 
il. nlb.) 
1957 Zakopane, CBwA (nr kat. 8, il. na 
s. nlb. 7)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Pol-
skiej (s. 184, il. na s. 104)

BIBLIOGrAFIA 
Kraszewski 1876, s. 275; Österr.  
K.-Ch. 1878, Jg. 1, Nr. 3, s. 44; Tydz. 
Lit. 1878, s. 492; Kłosy 1879, nr 719, 
s. 239; Kopeć 1879, s. 255; Kopeć 
1879a, s. 71; Kunstchronik 1879, Jg. 14, 
Nr. 30, s. 483–484; Lipowski 1879, s. 1; 
Pług 1879, s. 295; südd. Pr. 1879, Nr. 
179, s. 3; wołowski 1879a, s. 293; Kur. 
warsz. 1880, nr 128, s. 4; Kur. warsz. 
1885, s. 2; Mazanowski 1885, s. 2; Prze-
gl. Tyg. 1885, s. 126; Mazanowski 1887, 
s. 328; rosenberg 1887, s. 46; All.  
K.-Ch. 1891, s. 576, 577; Boetticher 
1895, s. 129, nr 24 [wym. 90 × 72]; 
slg.-Kat. MBK stuttgart 1900, s. 99, 
nr kat. 746, 1903, s. 134, nr kat. 640, 
1907, s. 209, nr kat. 640; Kat. rudolf 
Bangel Frankfurt a. M., 17.05.1927, 
nr kat. i il. 9 [wym. 89 × 169]; Kat. Lem-
pertz 12.12.1934, s. 5, nr kat. i il. 21, tabl. 
6; PsB, t. 2, 1936, s. 390 [dat. 1879]; 
Zakrzewski 1947, s. 69, 165, 167 [wy-
mieniony dwukrotnie w spisie obrazów 
jako dzieło dat. 1875 i 1879]; Dobrowol-
ski 1960, s. 67, il. 10 [dat. 1868]; Derwo-
jed 1969, s. 37, il. 34; Dobrowolski 1976, 
s. 79, il. 60 [dat. 1886, 1868]; Przekrój 
1979, s. 12; Kiwilszo 1985, s. 19; Kwiat-
kowski 1991, s. 49 [dat. 1868]; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 30; Palacz 1997, 
s. 77 [dat. 1879]; Olchowska-schmidt 
1999, s. 10, 11; Olchowska-schmidt 
2007, s. 141; Malinowski 2003, s. 183 
[dat. 1868]; Kolekcja Litawińskich 2016, 
s. 49, nr kat. 1.10, il. na s. 48–49; 
Przylicki 2016, s. 30, 31.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Utarczka 
w lesie].

Dwaj muszkieterowie, 1876, kat. II.237

Odbicie jasyru (kat. I.105) było jednym z ostatnich w twórczości Brandta sze-
roko zakrojonych, ujętych panoramicznie dzieł ukazujących konkretne bitwy, 
opisane przez ich uczestników i historyków. W jego późniejszym dorobku do-
minowały przedstawione z bliższej perspektywy sceny z udziałem niewielkich 
grup żołnierzy — bliżej nieokreślone potyczki, utarczki, pościgi za wrogiem czy 
„walki o sztandar”. Potyczka ze Szwedami, namalowana w tym samym roku co Odbicie 
jasyru, niejako zapowiada ten drugi nurt obrazów batalistycznych Brandta, łącząc 
w sobie cechy stylistyczne obu typów przedstawień — szerokie, panoramiczne 
ujęcie pejzażu przy dość precyzyjnej charakterystyce widzianych z bliska postaci 
jeźdźców i koni. Artysta z zamiłowaniem i pasją historyka odtworzył tu szczegóły 
strojów oraz uzbrojenia obu walczących stron. 

Zakupienie Potyczki ze Szwedami w marcu 1879 roku do zbiorów Württembergi-
sche Staatsgalerie w Stuttgarcie spowodowało, że dzieło to nigdy za życia Brandta 
nie było prezentowane w kraju. Polacy mogli je poznać jedynie za pośrednictwem 
drzeworytu wykonanego przez Józefa Holewińskiego według rysunku samego 
artysty — w 1880 roku był on premium dla prenumeratorów czasopisma „Kłosy”.

 E.M.-B.

I.106
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I.107 Czaty nad Dnieprem, 1878 [?] 

olej, płótno, 33 × 54
sygn l.d.: Józef Brandt | 78 [?]  r.
własność prywatna

I.107
BIBLIOGrAFIA 
Olchowska-schmidt 1996, s. 25, 26 
[dat. 1872], il. na s. 49 [dat. 1878].

I.108 
HIsTOrIA
w grudniu 2004 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 5.12.2004, nr kat. i il. 13.

I.108 Na czatach, 1878

olej, deska, 15 × 16,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1878.
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Na straży (kat. IV.349).

I.109 Zaporożec, ok. 1878  

olej, deska, 30 × 22
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy.
własność prywatna

Tematycznie obraz nawiązuje do wcześniejszych dzieł Brandta ukazujących Ko-
zaków lub lisowczyków na czatach. Oszczędna, wyrafinowana gama kolorystycz-
na w połączeniu z przygaszonym, bladym światłem pochmurnego dnia nadają 
tej scenie sugestywny nastrój, pokrewny dziełom typowym dla popularnego 
wówczas w Monachium nurtu malarstwa stimmungowego. 

Prawdopodobnie kompozycję tę artysta najpierw wykonał w technice akwa-
reli, która została zreprodukowana w postaci drzeworytu w czasopiśmie „Kłosy”, 
następnie powtórzył temat w wersji olejnej. Zaprezentowany tu sposób ujęcia 
samotnej postaci Kozaka na tle rozległej przestrzeni stepu zainicjował w twórczo-
ści Brandta serię tego typu przedstawień, które powstawały w latach 1881–1882 
(kat. I.130–I.134).

 E.M.-B.

I.109
HIsTOrIA
Obecny właściciel otrzymał obraz kil-
kadziesiąt lat temu od członka rodziny, 
który kupił go w rio de Janeiro.

Zaporożec, 1878, kat. II.251

I.107

I.108

I.109



138 139MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.107 Czaty nad Dnieprem, 1878 [?] 

olej, płótno, 33 × 54
sygn l.d.: Józef Brandt | 78 [?]  r.
własność prywatna

I.107
BIBLIOGrAFIA 
Olchowska-schmidt 1996, s. 25, 26 
[dat. 1872], il. na s. 49 [dat. 1878].

I.108 
HIsTOrIA
w grudniu 2004 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 5.12.2004, nr kat. i il. 13.

I.108 Na czatach, 1878

olej, deska, 15 × 16,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | 1878.
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Na straży (kat. IV.349).

I.109 Zaporożec, ok. 1878  

olej, deska, 30 × 22
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy.
własność prywatna

Tematycznie obraz nawiązuje do wcześniejszych dzieł Brandta ukazujących Ko-
zaków lub lisowczyków na czatach. Oszczędna, wyrafinowana gama kolorystycz-
na w połączeniu z przygaszonym, bladym światłem pochmurnego dnia nadają 
tej scenie sugestywny nastrój, pokrewny dziełom typowym dla popularnego 
wówczas w Monachium nurtu malarstwa stimmungowego. 

Prawdopodobnie kompozycję tę artysta najpierw wykonał w technice akwa-
reli, która została zreprodukowana w postaci drzeworytu w czasopiśmie „Kłosy”, 
następnie powtórzył temat w wersji olejnej. Zaprezentowany tu sposób ujęcia 
samotnej postaci Kozaka na tle rozległej przestrzeni stepu zainicjował w twórczo-
ści Brandta serię tego typu przedstawień, które powstawały w latach 1881–1882 
(kat. I.130–I.134).

 E.M.-B.

I.109
HIsTOrIA
Obecny właściciel otrzymał obraz kil-
kadziesiąt lat temu od członka rodziny, 
który kupił go w rio de Janeiro.

Zaporożec, 1878, kat. II.251

I.107

I.108

I.109
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I.110 Tabor myśliwski, 1879

Auszug zur Jagd; Na polowanie; Tabor myśliwski w podróży; wyprawa  
na polowanie w stepy; wyprawa na polowanie w stronach poleskich 
olej, płótno, 75,6 × 132 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 18[79]
własność prywatna

Obraz należący do serii wyjazdów na polowanie zwraca uwagę niebanalnym 
ujęciem kompozycji. Ukazany frontalnie tabor wozów i jeźdźców, przemierzający 
o świcie wąską groblę wśród wodnych rozlewisk, kieruje się wprost na widza. 
Taki sposób kadrowania pozwala z bliska rejestrować różnorodność strojów, my-
śliwskiego ekwipunku czy końskich uprzęży. Podczas wystawy w Kunstver einie 
Michał Wołowski informował, że „Niemcy tłumami stają przed tym obrazem 
Brandta i odchwalić się go nie mogą”1.

E.M.-B.

1  Wołowski 1879, s. 220.

I.110
HIsTOrIA
Na początku kwietnia 1879 artysta 
sprzedał świeżo ukończony obraz 
nieznanemu kolekcjonerowi z Nowego 
Jorku. w październiku 2002 został on 
wystawiony na sprzedaż w sotheby’s 
w Nowym Jorku, a w grudniu tego 
samego roku w Domu Aukcyjnym Desa 
Unicum w warszawie. Jeszcze dwu-
krotnie pojawiał się w handlu antykwa-
rycznym — w 2006 ponownie w Desa 
Unicum i w 2016 w Domu Aukcyjnym 
Polswiss Art w warszawie.

wYsTAwY
1879 Monachium, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1879, Nr. 10, s. 154; Ko-
peć 1879, s. 255; wołowski 1879, 
s. 220; Tyg. Powsz. 1880, nr 20, il. na 
s. 312–313; Zakrzewski 1947, s. 166, 
167 [w spisie obrazów wymieniony 
dwukrotnie jako Tabor myśliwski, dat. 
1879, i Tabor myśliwski w podróży, 
dat. 1880]; Kat. sotheby’s 29.10.2002, 
nr kat. i il. 113; Kat. Desa Unicum 
19.12. 2002, nr kat. i il. 21 [dat. 1881], 
5.10.2006, nr kat. i il. 9 [dat. 1871]; Kla-
recki 2012, s. 280, 281; Kat. Polswiss 
Art 11.10.2016, nr kat. i il. 15 [dat. 1871].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 68. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 57962 MNw [fot. obrazu 
z naniesioną ołówkiem kratką,  
ze zbiorów artysty].

I.111 U przewozu, 1879  

Bałaguła żydowski zdążający na jarmark; Bei der Ueberfuhr; Droga przez 
wieś w sandomierskiem; Na przewozie; Na wiosnę; Polnische Fuhrwerke 
auf einer Landstrasse; Polnisches Fuhrwerk; Polska droga; Przejazd przez 
most; Przez most karkołomny; Przy moście 
olej, płótno, 91 × 172 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1879 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.111
HIsTOrIA
wiosną 1879 obraz w formie podma-
lowanego szkicu oglądał w pracowni 
artysty w Monachium krytyk Michał 
wołowski. wiosną 1880 był on prezen-
towany w wiedeńskim Künstlerhausie 
z przeznaczeniem na sprzedaż. 
w dniach 25–28 kwietnia 1888 wysta-
wiony do zakupu w Galerie Miethke, 
jako własność Theodora Eggersa. 
21 sierpnia 1933 zdeponowany w MNw 
(nr inw. 35502) przez kolekcjonera 
i mecenasa sztuki Dominika witke-
-Jeżewskiego (1862–1944). 12 grudnia 
1933 zaoferowany przez niego do za-
kupu do zbiorów muzealnych. wobec 
braku zainteresowania dyrekcji MNw 
22 września 1934 na prośbę właścicie-
la dzieło odebrał warszawski antykwa-
riusz Abe Gutnajer. Prawdopodobnie 
w 1936 znalazło nabywcę.

wYsTAwY
1880 Monachium, Kunstverein
1880 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 5, nr kat. 4) 

BIBLIOGrAFIA 
Kopeć 1879, s. 255; Österr. K.-Ch. 
1880, B. 3, Nr. 5, s. 103, B. 4, Nr. 2, s. 20; 
ranzoni 1880, s. 4; Tyg. Il. 1886, nr 179, 
il. na s. 360; Kat. Miethke wiedeń 
25.04. 1888, s. 9, nr kat. i il. 18; Kunst 
für Alle 1888, Jg. 3, H. 18, s. 290; Neue 
Ill. Ztg 1891, Nr. 27, il. s. 536; Świat 1891, 
il. na s. 258–259; Bies. Lit. 1893, nr 42, 
s. 250, il. na s. 249; Bies. Lit. 1898, 
nr 19, il. na s. 371; Zakrzewski 1947, 
s. 167; stępień, Liczbińska 1994, s. 165; 
stępień 2003, s. 112. 

ArCHIwALIA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1880, rkps, poz. 430/1030 [rejestr 
obrazów przyjętych na wystawy 
za rok 1880]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 36, Dspl. 92 [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty]. MNw, Archiwum, 
Akta MNw, sygn. 19/3, rkps [dokumen-
tacja daru i depozytu D. witke-Jeżew-
skiego, karta naukowa obrazu], t. 430, 
rkps, s. 22–25 [korespondencja MNw 
1933, dokumentacja dotycząca sprze-
daży obrazu]; Dział Inwentarzy, Doku
mentacja daru i depozytu D. Witke
Jeżewskiego, Spis obrazów złożonych 
do MNW, rkps, s. 293. ZIKG, Photothek, 
sammlung schrey, fot. nr ZI 471364 
[il. z kat. aukcyjnego Miethke 1888 
z informacją o tytule i wymiarach]. 

I.110
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I.110 Tabor myśliwski, 1879

Auszug zur Jagd; Na polowanie; Tabor myśliwski w podróży; wyprawa  
na polowanie w stepy; wyprawa na polowanie w stronach poleskich 
olej, płótno, 75,6 × 132 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 18[79]
własność prywatna

Obraz należący do serii wyjazdów na polowanie zwraca uwagę niebanalnym 
ujęciem kompozycji. Ukazany frontalnie tabor wozów i jeźdźców, przemierzający 
o świcie wąską groblę wśród wodnych rozlewisk, kieruje się wprost na widza. 
Taki sposób kadrowania pozwala z bliska rejestrować różnorodność strojów, my-
śliwskiego ekwipunku czy końskich uprzęży. Podczas wystawy w Kunstver einie 
Michał Wołowski informował, że „Niemcy tłumami stają przed tym obrazem 
Brandta i odchwalić się go nie mogą”1.

E.M.-B.

1  Wołowski 1879, s. 220.

I.110
HIsTOrIA
Na początku kwietnia 1879 artysta 
sprzedał świeżo ukończony obraz 
nieznanemu kolekcjonerowi z Nowego 
Jorku. w październiku 2002 został on 
wystawiony na sprzedaż w sotheby’s 
w Nowym Jorku, a w grudniu tego 
samego roku w Domu Aukcyjnym Desa 
Unicum w warszawie. Jeszcze dwu-
krotnie pojawiał się w handlu antykwa-
rycznym — w 2006 ponownie w Desa 
Unicum i w 2016 w Domu Aukcyjnym 
Polswiss Art w warszawie.

wYsTAwY
1879 Monachium, Kunstverein

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1879, Nr. 10, s. 154; Ko-
peć 1879, s. 255; wołowski 1879, 
s. 220; Tyg. Powsz. 1880, nr 20, il. na 
s. 312–313; Zakrzewski 1947, s. 166, 
167 [w spisie obrazów wymieniony 
dwukrotnie jako Tabor myśliwski, dat. 
1879, i Tabor myśliwski w podróży, 
dat. 1880]; Kat. sotheby’s 29.10.2002, 
nr kat. i il. 113; Kat. Desa Unicum 
19.12. 2002, nr kat. i il. 21 [dat. 1881], 
5.10.2006, nr kat. i il. 9 [dat. 1871]; Kla-
recki 2012, s. 280, 281; Kat. Polswiss 
Art 11.10.2016, nr kat. i il. 15 [dat. 1871].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 68. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 57962 MNw [fot. obrazu 
z naniesioną ołówkiem kratką,  
ze zbiorów artysty].

I.111 U przewozu, 1879  

Bałaguła żydowski zdążający na jarmark; Bei der Ueberfuhr; Droga przez 
wieś w sandomierskiem; Na przewozie; Na wiosnę; Polnische Fuhrwerke 
auf einer Landstrasse; Polnisches Fuhrwerk; Polska droga; Przejazd przez 
most; Przez most karkołomny; Przy moście 
olej, płótno, 91 × 172 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1879 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.111
HIsTOrIA
wiosną 1879 obraz w formie podma-
lowanego szkicu oglądał w pracowni 
artysty w Monachium krytyk Michał 
wołowski. wiosną 1880 był on prezen-
towany w wiedeńskim Künstlerhausie 
z przeznaczeniem na sprzedaż. 
w dniach 25–28 kwietnia 1888 wysta-
wiony do zakupu w Galerie Miethke, 
jako własność Theodora Eggersa. 
21 sierpnia 1933 zdeponowany w MNw 
(nr inw. 35502) przez kolekcjonera 
i mecenasa sztuki Dominika witke-
-Jeżewskiego (1862–1944). 12 grudnia 
1933 zaoferowany przez niego do za-
kupu do zbiorów muzealnych. wobec 
braku zainteresowania dyrekcji MNw 
22 września 1934 na prośbę właścicie-
la dzieło odebrał warszawski antykwa-
riusz Abe Gutnajer. Prawdopodobnie 
w 1936 znalazło nabywcę.

wYsTAwY
1880 Monachium, Kunstverein
1880 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 5, nr kat. 4) 

BIBLIOGrAFIA 
Kopeć 1879, s. 255; Österr. K.-Ch. 
1880, B. 3, Nr. 5, s. 103, B. 4, Nr. 2, s. 20; 
ranzoni 1880, s. 4; Tyg. Il. 1886, nr 179, 
il. na s. 360; Kat. Miethke wiedeń 
25.04. 1888, s. 9, nr kat. i il. 18; Kunst 
für Alle 1888, Jg. 3, H. 18, s. 290; Neue 
Ill. Ztg 1891, Nr. 27, il. s. 536; Świat 1891, 
il. na s. 258–259; Bies. Lit. 1893, nr 42, 
s. 250, il. na s. 249; Bies. Lit. 1898, 
nr 19, il. na s. 371; Zakrzewski 1947, 
s. 167; stępień, Liczbińska 1994, s. 165; 
stępień 2003, s. 112. 

ArCHIwALIA
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1880, rkps, poz. 430/1030 [rejestr 
obrazów przyjętych na wystawy 
za rok 1880]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 36, Dspl. 92 [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty]. MNw, Archiwum, 
Akta MNw, sygn. 19/3, rkps [dokumen-
tacja daru i depozytu D. witke-Jeżew-
skiego, karta naukowa obrazu], t. 430, 
rkps, s. 22–25 [korespondencja MNw 
1933, dokumentacja dotycząca sprze-
daży obrazu]; Dział Inwentarzy, Doku
mentacja daru i depozytu D. Witke
Jeżewskiego, Spis obrazów złożonych 
do MNW, rkps, s. 293. ZIKG, Photothek, 
sammlung schrey, fot. nr ZI 471364 
[il. z kat. aukcyjnego Miethke 1888 
z informacją o tytule i wymiarach]. 

I.110

I.111
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I.112 Na pikiecie, 1879 

Auf Vorposten
olej, deska, 25,5 × 20
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1879 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.112
HIsTOrIA
w 1900 wystawiony na sprzedaż 
w Kunsthandlung Hugo Helbing w Mo-
nachium z innymi dziełami ze zbiorów 
Jacoba Piniego z Hamburga.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Helbing 2.04.1900, nr kat. i il. 12.

ArCHIwALIA
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [repr. obrazu z katalogu aukcyj-
nego Kunsthandlung Hugo Helbing 
z 1900].

I.113 Na popas, 1879   

Pożegnanie 
olej, płótno, 54 × 93
sygn. p.d.: Na pamiątkę odwiedzin | w | Orońsku | JBr | 79 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz namalowany w prezencie dla nieznanej osoby lub rodziny, która odwie-
dziła Brandtów w Orońsku latem 1879 roku. Przy realizacji kompozycji artysta 
wykorzystał fotografię wykonaną zapewne w okolicach Radomia, z typową dla 
tego regionu drewnianą chałupą stojącą wśród drzew.

K.Z.-P. 

I.113
HIsTOrIA
12 stycznia 1954 złożony w depozycie 
w MNw (nr inw. 190098) przez CBwA 
w warszawie. 16 marca 1954 wypoży-
czony do dekoracji Komitetu Central-
nego PZPr w warszawie, a 24 marca 
1954 wykreślony z inwentarza MNw 
na wniosek MKis.

ArCHIwALIA
Is PAN, Zb. Fotograficzne, neg. nr 1042 
PL. MNw, DDw, neg. nr 14445; ZIiF, 
nr inw. DI 55874 MNw.Ziemia radomska. Dom wiejski, pocz. lat 70. XIX w., kat. V.52

I.112

I.113

Na pikiecie, 1877, kat. II.245 Na pikiecie, 1877, kat. II.243 Na pikiecie, 1877, kat. II.244
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I.114 Scena rodzajowa, szkic, ok. 1879–1880

Do widzenia
olej, płótno, 45,5 × 61,5 
sygn. l.d.: JB. 
Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. M-CrP/AH/36
Kupiony we wrześniu 1984 w PP Desa w Krakowie.

I.114
wYsTAwY
1921 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1921, s. 345, il. na s. 343; 
wankie 1921a, s. 9; Bühler 1993, s. 115; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 80; 
Bühler 1998, s. 111; Bartoszek 2015, 
s. 32, il. na s. 33, 141.

I.115 W drodze na targ, 1880   

olej, płótno, 65 × 122,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 1880
miejsce przechowywania nieznane

I.115
HIsTOrIA
w 1960 obraz był przedstawiony, 
być może do zakupu, w Bayerischen 
staats gemäldesammlungen w Mona-
chium. Dalsze jego losy nie są znane.

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 955 
[list konserwatora Bayerischen staats-
gemäldesammlungen siegfrieda wich-
manna do dyrekcji MNw z 4.05.1960 
z prośbą o potwierdzenie autorstwa 
obrazu].Chłopi w wozie, 1880, kat. II.264

I.114

I.115
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I.116 Jarmark na konie w Bałcie, 1880 

Bałata [sic]; Cossack Camp; Der Pferdemarkt zu Balta; Ein Pferdemarkt 
in Bessarabien; Fair at Balto; Foire à Balta; Jarmark na konie w Bessarabji; 
Jarmark w Bałcie; Jarmark w Bałcie na Ukrainie w XVII wieku; Jarmark 
w Bałcie w XVII wieku; Kosakenlager; Marché aux cheveaux à Balta 
(Podolie); Markt in Balta; Pferdemarkt in Balta; Pferdemarkt in Balta. 
Bessarabien; Pferdemarkt in Bessarabien; Targ koński
olej, płótno, ok. 150 × ok. 305 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz zaliczany do najznakomitszych i najbardziej znanych dzieł Brandta cieszył 
się niezwykłą popularnością niemal w całej Europie. Poznała go publiczność 
wielu znaczących środowisk artystycznych. Twórca po raz kolejny nawiązał do 
wrażeń z podróży po rubieżach Rzeczypospolitej, którą odbył w 1874 roku. Stała 
się ona niewyczerpanym źródłem inspiracji dla tematyki kresowej i systematycz-
nie owocowała dziełami o orientalnym zabarwieniu. 

Tym razem artysta ukazał dynamiczną scenę ze sławnego jarmarku na konie 
w miejscowości Bałta nad rzeką Kodymą na Ukrainie, gdzie dwa razy w roku 
odbywały się wielkie targi. Najważniejszy z nich, tzw. troicki, trwał od 25 maja do 
1 czerwca, a więc w czasie, kiedy Brandt odbywał swoją wędrówkę w 1874 roku. 

Krytycy nie szczędzili zarówno dziełu, jak i artyście entuzjastycznych ocen. 
„Malarz przenosi widza w świat na poły azjatycki [...]. Trudno w jakimkolwiek 
obrazie znaleźć tyle ruchu i rozpętanego życia, które stanowi istotę, i jakby du-
szę jarmarków na kresach. Wszystko co stanowi ich dziką poezję zostało zrozu-
miane i odczute z prawdą, fantazją i dzielnością”1. W obrazie dostrzegano silną 
więź Brandta z doskonale przyswojoną naturą Kresów, którą potrafił w sposób 
realistyczny przełożyć na język malarski. Oprócz walorów kompozycji recen-
zenci podkreślali kreatywność malarza, doskonale oddaną perspektywę, mi-
strzowskie wykończenie detali męskich ubiorów i końskiego rynsztunku oraz 
wybornie uchwycony pejzaż z charakterystycznymi dla tej okolicy wiatrakami. 
Od pełnych zachwytu opinii krajowej krytyki odbiegały oceny prasy francuskiej. 
W 1882 roku obraz zaprezentowany w sali honorowej na wystawie w Palais des 
Champs-Élysées został przez paryskiego recenzenta dosadnie porównany do 
sałaty z majonezem2. Jednak, jak podawało polskie czasopismo, „[...] tłumna 
publiczność ciśnie się przed nim ustawicznie. Jest to dla francuskiej masy sce-
na zagadkowa, niezrozumiała, ale taka w niej potęga talentu i taka mistrzowska 
technika, że się jej oprzeć nie są zdolni”3.

K.Z.-P. 

1  H. Sienkiewicz 1880, s. 2. 
2  Wolf 1882, s. 2 nlb.
3  Nekanda 1882, s. 351. 

I.116
HIsTOrIA
Józef Ignacy Kraszewski widział obraz 
w pracowni malarza, prawdopodobnie 
jeszcze w fazie początkowej, już w paź-
dzierniku 1876 roku. Podczas wystawy 
w Monachium na przełomie kwietnia 
i maja 1880 był on własnością anty-
kwariusza E.A. Fleischmanna. 12 czerw-
ca 1880 Gracjan Unger w ramach spe-
cjalnego pokazu zaprezentował dzieło 
(z ofertą zakupu za 10 tysięcy rbls.) na 
wystawie koni zorganizowanej przez 
Dyrekcję wyścigów Konnych na placu 
Ujazdowskim w warszawie. w 1881 
wystawił je Aleksander Krywult w Ho-
telu Europejskim. w 1882 na wystawie 
w Paryżu obraz został wyróżniony 
mention honorable. w 1883 już jako 
własność Galerie wimmer w Mona-
chium był eksponowany komercyjnie 
w Berlinie, Hamburgu, Kolonii i wiedniu 
(wrócił do Galerie wimmer 31 stycznia 
1884). 4 września 1900 sprzedany 
tamże Louisowi Laroche-ringwaldowi 
(1844–1921) z Bazylei. Podczas wyprze-
daży jego zbiorów w Galerie Eduarda 
schultego w Berlinie na przełomie 
listopada i grudnia 1910 kupiony przez 
Galerie Heinemann z Monachium. 
16 grudnia 1916 nabył go tam Zygmunt 
rosiński z Poznania. w 1918 prezen-
towany w Muzeum im. Mielżyńskich 
jako dzieło oferowane do sprzedaży. 
4 października 1920 zdeponowany 
przez rosińskiego w Muzeum wielko-
polskim w Poznaniu. w marcu 1921 roku 
dyrektor Muzeum Marian Gumowski 
zaproponował eksponowanie obrazu 
na wystawie sztuki polskiej w salonie 
société Nationale des Beaux-Arts 
w Grand Palais w Paryżu (udział w tym 

pokazie nie znalazł potwierdzenia 
w dokumentach). 2 października 1929 
został on odebrany z depozytu i zapew-
ne jeszcze w tym samym roku kupiony 
przez znanego antykwariusza Abe 
Gutnajera, który pod koniec roku za-
prezentował go w swoim warszawskim 
salonie. Ponownie wystawił go w 1930 
lub 1931 w wynajętych pomieszczeniach 
kamienicy przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 4 w Katowicach. 

wYsTAwY 
1880, Monachium, Königliches Odeon
1882 Paryż, Palais des Champs-Élysées 
(Cat. s. XXIII, nr kat. 371; Expl. s. 32, 
nr kat. 371) 
1882 Monachium, Glaspalast 
1882 Berlin, Künstlerverein 
1883–1884 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 4, nr kat. 37)
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyń-
skich (nr kat. 2 i il.)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 2)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 2)

BIBLIOGrAFIA 
Kraszewski 1876, s. 274; Grabowski 
1880, s. 9; Maleszewski 1880, s. 404; 
Przegl. Tyg. 1880a, s. 285; Przegl. Tyg. 
1880b, s. 380; H. sienkiewicz 1880, 
s. 2; Tyg. Il. 1880, nr 234, s. 394; Tyg. Il. 
1880, s. 254; Kalendarz Powsz. 1881, 
s. 46; Tyg. Il. 1881, nr 66, il. na s. 72–73; 
All. K.-Ch. 1882, Nr. 41, s. 577, Nr. 52, 
s. 713; Bluszcz 1882, s. 221; Duchińska 
1882, s. 120, 127; Kalendarz Powsz. 
1882, s. 74; Kraj 1882, s. 14; Kron. rodz. 
1882, nr 13, s. 399; Nekanda 1882, 
s. 351; słowo 1882, s. 2; wolf 1882, 
s. nlb. 2; All. K.-Ch. 1883, s. 743; Kur. 

warsz. 1883, nr 328b, s. 5; słowo 1883, 
s. 1; Mazanowski 1885, s. 2 [wystawio-
ny w Paryżu w 1883]; Gomulicki 1885, 
s. 3; Porębowicz 1885, nr 1035, s. 280; 
Gomulicki 1887, s. 92; Mazanowski 
1887, s. 328 [wystawiony w Paryżu 
w 1883], 335; Tyg. Il. 1887, s. 84; Album 
1889, tabl. 6; Jellenta 1889, s. 465; 
witkiewicz 1891, s. 418; Boetticher 1895, 
s. 130, nr 33; Kędzierski 1909, s. 16; 
Kat. schulte 29.11.1910, nr kat. i il. 25; 
schröder 1911, s. 36; Kat. Heinemann 
1912, s. 94 i il.; Brandt 1915, il. nlb. 8; 
Piątkowski 1915, s. 393; synoradzki 
1915, s. 2; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; 
Tyg. Il. 1919, nr 22, il. na s. 345; Dębicki 
1919, s. 364; Gumowski 1921, s. 716; 
Koller 1922, s. 5; Gumowski 1924, s. 26, 
nr kat. i il. 170; Chwalewik 1927, s. 111; 
Husarski 1929a, s. 11; Kopera 1929, 
s. 337, tabl. 55; sztuki Piękne 1929, 
nr 3, s. 118; Kat. Gutnajer 1930, s. nlb., 
bez nr kat. i il.; Zakrzewski 1947, s. 69, 
70, 71, 95, 123; Dobrowolski 1960, s. 67; 
Derwojed 1969, s. 30; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Fedoruk 1976, s. 39; Żabski 
1979, s. 65, 66, 116; Apanowicz 1985, 
s. nlb. 17; Bielski 1986, s. 8; Bühler 
1993, s. 156; Palacz 1997, s. 85; Bühler 
1998, s. 150; Malinowski 2003, s. 184; 
Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319, 338, 
nr kat. 44 [jako dzieło zaginione]; Mic-
ke-Broniarek 2005, s. 69; Okoń 2006, 
s. 123; Olchowska-schmidt 1996, s. 28, 
30; Bernat 2007, s. 93; Ptaszyńska 
2012, s. 117, 124; Micke-Broniarek 2015, 
s. 12 i il., 13. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 

1908], rkps, poz. 72. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kar
tei der Verkauften Kunstwerke, sygn. 
KV-B-937, rkps [kwit sprzedaży z 1916, 
nr 10729]; Lagerbuch gehandelte 
Kunstwerke, sygn. LB-02–85, rkps, s. 81 
[obraz kupiony 1910, sprzedany 1916]. 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer 
I., sygn. BVO23347287, s. 2, nr 645 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów, 
daty namalowania lub przyjęcia przez 
Galerie wimmer, daty sprzedaży, ceny 
oraz nabywcy]. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke 1883, rkps, poz. 3932 [re-
jestr obrazów przyjętych na wystawy 
za rok 1883]; Mappe Josef Brandt, 
Nr. 444/1883 [list Kaesera z Galerie 
wimmer do Herr watz dotyczący 
obrazu Pferdemarkt in Bessarabien 
z 22.10.1883 z załączoną fot.]. MNP, 
Archiwum, Spis obiektów z depozytu 
Zygmunta Rosińskiego, sygn. MNP 
A 39, rkps, k. 22, poz. 1; Inwentarz de
pozytów Muzeum Wielkopolskiego. De
pozyt Rosińskiego, sygn. MNP A, rkps, 
k. 28, poz. 1. sMB-ZA, Dokumentation 
zur Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts: 
Brandt Josef [wycinek z kat. z napisem 
na verso: „samml. Laroche-ringwald, 
Basel | D. 4330 | Verst. 29. Nov. 1910. 
schulte Berlin | Leinw. H. 151, br. 300”]. 
staatsbibliothek Berlin, Handschriften-
abteilung, Brandt Joseph, Darstellun
gen aus dem polnischen Kriegsleben 
1873, sygn. slg. Darmstädter 2n 1873, 
k. 8 [wycinek prasowy z anonsem do-
tyczącym wystawy w Odeonie w Mona-
chium]. TPsP, Kraków, Archiwum, rkps 
[list Komitetu Poznańskiego wystawy 
Paryskiej do Komitetu wystawy Pary-
skiej w Krakowie z 1.03.1921].

Wiatrak, ok. 1876, kat. II.228

I.116
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I.116 Jarmark na konie w Bałcie, 1880 

Bałata [sic]; Cossack Camp; Der Pferdemarkt zu Balta; Ein Pferdemarkt 
in Bessarabien; Fair at Balto; Foire à Balta; Jarmark na konie w Bessarabji; 
Jarmark w Bałcie; Jarmark w Bałcie na Ukrainie w XVII wieku; Jarmark 
w Bałcie w XVII wieku; Kosakenlager; Marché aux cheveaux à Balta 
(Podolie); Markt in Balta; Pferdemarkt in Balta; Pferdemarkt in Balta. 
Bessarabien; Pferdemarkt in Bessarabien; Targ koński
olej, płótno, ok. 150 × ok. 305 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz zaliczany do najznakomitszych i najbardziej znanych dzieł Brandta cieszył 
się niezwykłą popularnością niemal w całej Europie. Poznała go publiczność 
wielu znaczących środowisk artystycznych. Twórca po raz kolejny nawiązał do 
wrażeń z podróży po rubieżach Rzeczypospolitej, którą odbył w 1874 roku. Stała 
się ona niewyczerpanym źródłem inspiracji dla tematyki kresowej i systematycz-
nie owocowała dziełami o orientalnym zabarwieniu. 

Tym razem artysta ukazał dynamiczną scenę ze sławnego jarmarku na konie 
w miejscowości Bałta nad rzeką Kodymą na Ukrainie, gdzie dwa razy w roku 
odbywały się wielkie targi. Najważniejszy z nich, tzw. troicki, trwał od 25 maja do 
1 czerwca, a więc w czasie, kiedy Brandt odbywał swoją wędrówkę w 1874 roku. 

Krytycy nie szczędzili zarówno dziełu, jak i artyście entuzjastycznych ocen. 
„Malarz przenosi widza w świat na poły azjatycki [...]. Trudno w jakimkolwiek 
obrazie znaleźć tyle ruchu i rozpętanego życia, które stanowi istotę, i jakby du-
szę jarmarków na kresach. Wszystko co stanowi ich dziką poezję zostało zrozu-
miane i odczute z prawdą, fantazją i dzielnością”1. W obrazie dostrzegano silną 
więź Brandta z doskonale przyswojoną naturą Kresów, którą potrafił w sposób 
realistyczny przełożyć na język malarski. Oprócz walorów kompozycji recen-
zenci podkreślali kreatywność malarza, doskonale oddaną perspektywę, mi-
strzowskie wykończenie detali męskich ubiorów i końskiego rynsztunku oraz 
wybornie uchwycony pejzaż z charakterystycznymi dla tej okolicy wiatrakami. 
Od pełnych zachwytu opinii krajowej krytyki odbiegały oceny prasy francuskiej. 
W 1882 roku obraz zaprezentowany w sali honorowej na wystawie w Palais des 
Champs-Élysées został przez paryskiego recenzenta dosadnie porównany do 
sałaty z majonezem2. Jednak, jak podawało polskie czasopismo, „[...] tłumna 
publiczność ciśnie się przed nim ustawicznie. Jest to dla francuskiej masy sce-
na zagadkowa, niezrozumiała, ale taka w niej potęga talentu i taka mistrzowska 
technika, że się jej oprzeć nie są zdolni”3.

K.Z.-P. 

1  H. Sienkiewicz 1880, s. 2. 
2  Wolf 1882, s. 2 nlb.
3  Nekanda 1882, s. 351. 

I.116
HIsTOrIA
Józef Ignacy Kraszewski widział obraz 
w pracowni malarza, prawdopodobnie 
jeszcze w fazie początkowej, już w paź-
dzierniku 1876 roku. Podczas wystawy 
w Monachium na przełomie kwietnia 
i maja 1880 był on własnością anty-
kwariusza E.A. Fleischmanna. 12 czerw-
ca 1880 Gracjan Unger w ramach spe-
cjalnego pokazu zaprezentował dzieło 
(z ofertą zakupu za 10 tysięcy rbls.) na 
wystawie koni zorganizowanej przez 
Dyrekcję wyścigów Konnych na placu 
Ujazdowskim w warszawie. w 1881 
wystawił je Aleksander Krywult w Ho-
telu Europejskim. w 1882 na wystawie 
w Paryżu obraz został wyróżniony 
mention honorable. w 1883 już jako 
własność Galerie wimmer w Mona-
chium był eksponowany komercyjnie 
w Berlinie, Hamburgu, Kolonii i wiedniu 
(wrócił do Galerie wimmer 31 stycznia 
1884). 4 września 1900 sprzedany 
tamże Louisowi Laroche-ringwaldowi 
(1844–1921) z Bazylei. Podczas wyprze-
daży jego zbiorów w Galerie Eduarda 
schultego w Berlinie na przełomie 
listopada i grudnia 1910 kupiony przez 
Galerie Heinemann z Monachium. 
16 grudnia 1916 nabył go tam Zygmunt 
rosiński z Poznania. w 1918 prezen-
towany w Muzeum im. Mielżyńskich 
jako dzieło oferowane do sprzedaży. 
4 października 1920 zdeponowany 
przez rosińskiego w Muzeum wielko-
polskim w Poznaniu. w marcu 1921 roku 
dyrektor Muzeum Marian Gumowski 
zaproponował eksponowanie obrazu 
na wystawie sztuki polskiej w salonie 
société Nationale des Beaux-Arts 
w Grand Palais w Paryżu (udział w tym 

pokazie nie znalazł potwierdzenia 
w dokumentach). 2 października 1929 
został on odebrany z depozytu i zapew-
ne jeszcze w tym samym roku kupiony 
przez znanego antykwariusza Abe 
Gutnajera, który pod koniec roku za-
prezentował go w swoim warszawskim 
salonie. Ponownie wystawił go w 1930 
lub 1931 w wynajętych pomieszczeniach 
kamienicy przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 4 w Katowicach. 

wYsTAwY 
1880, Monachium, Königliches Odeon
1882 Paryż, Palais des Champs-Élysées 
(Cat. s. XXIII, nr kat. 371; Expl. s. 32, 
nr kat. 371) 
1882 Monachium, Glaspalast 
1882 Berlin, Künstlerverein 
1883–1884 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 4, nr kat. 37)
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyń-
skich (nr kat. 2 i il.)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 2)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 2)

BIBLIOGrAFIA 
Kraszewski 1876, s. 274; Grabowski 
1880, s. 9; Maleszewski 1880, s. 404; 
Przegl. Tyg. 1880a, s. 285; Przegl. Tyg. 
1880b, s. 380; H. sienkiewicz 1880, 
s. 2; Tyg. Il. 1880, nr 234, s. 394; Tyg. Il. 
1880, s. 254; Kalendarz Powsz. 1881, 
s. 46; Tyg. Il. 1881, nr 66, il. na s. 72–73; 
All. K.-Ch. 1882, Nr. 41, s. 577, Nr. 52, 
s. 713; Bluszcz 1882, s. 221; Duchińska 
1882, s. 120, 127; Kalendarz Powsz. 
1882, s. 74; Kraj 1882, s. 14; Kron. rodz. 
1882, nr 13, s. 399; Nekanda 1882, 
s. 351; słowo 1882, s. 2; wolf 1882, 
s. nlb. 2; All. K.-Ch. 1883, s. 743; Kur. 

warsz. 1883, nr 328b, s. 5; słowo 1883, 
s. 1; Mazanowski 1885, s. 2 [wystawio-
ny w Paryżu w 1883]; Gomulicki 1885, 
s. 3; Porębowicz 1885, nr 1035, s. 280; 
Gomulicki 1887, s. 92; Mazanowski 
1887, s. 328 [wystawiony w Paryżu 
w 1883], 335; Tyg. Il. 1887, s. 84; Album 
1889, tabl. 6; Jellenta 1889, s. 465; 
witkiewicz 1891, s. 418; Boetticher 1895, 
s. 130, nr 33; Kędzierski 1909, s. 16; 
Kat. schulte 29.11.1910, nr kat. i il. 25; 
schröder 1911, s. 36; Kat. Heinemann 
1912, s. 94 i il.; Brandt 1915, il. nlb. 8; 
Piątkowski 1915, s. 393; synoradzki 
1915, s. 2; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; 
Tyg. Il. 1919, nr 22, il. na s. 345; Dębicki 
1919, s. 364; Gumowski 1921, s. 716; 
Koller 1922, s. 5; Gumowski 1924, s. 26, 
nr kat. i il. 170; Chwalewik 1927, s. 111; 
Husarski 1929a, s. 11; Kopera 1929, 
s. 337, tabl. 55; sztuki Piękne 1929, 
nr 3, s. 118; Kat. Gutnajer 1930, s. nlb., 
bez nr kat. i il.; Zakrzewski 1947, s. 69, 
70, 71, 95, 123; Dobrowolski 1960, s. 67; 
Derwojed 1969, s. 30; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Fedoruk 1976, s. 39; Żabski 
1979, s. 65, 66, 116; Apanowicz 1985, 
s. nlb. 17; Bielski 1986, s. 8; Bühler 
1993, s. 156; Palacz 1997, s. 85; Bühler 
1998, s. 150; Malinowski 2003, s. 184; 
Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319, 338, 
nr kat. 44 [jako dzieło zaginione]; Mic-
ke-Broniarek 2005, s. 69; Okoń 2006, 
s. 123; Olchowska-schmidt 1996, s. 28, 
30; Bernat 2007, s. 93; Ptaszyńska 
2012, s. 117, 124; Micke-Broniarek 2015, 
s. 12 i il., 13. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 

1908], rkps, poz. 72. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. Kar
tei der Verkauften Kunstwerke, sygn. 
KV-B-937, rkps [kwit sprzedaży z 1916, 
nr 10729]; Lagerbuch gehandelte 
Kunstwerke, sygn. LB-02–85, rkps, s. 81 
[obraz kupiony 1910, sprzedany 1916]. 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer 
I., sygn. BVO23347287, s. 2, nr 645 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów, 
daty namalowania lub przyjęcia przez 
Galerie wimmer, daty sprzedaży, ceny 
oraz nabywcy]. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke 1883, rkps, poz. 3932 [re-
jestr obrazów przyjętych na wystawy 
za rok 1883]; Mappe Josef Brandt, 
Nr. 444/1883 [list Kaesera z Galerie 
wimmer do Herr watz dotyczący 
obrazu Pferdemarkt in Bessarabien 
z 22.10.1883 z załączoną fot.]. MNP, 
Archiwum, Spis obiektów z depozytu 
Zygmunta Rosińskiego, sygn. MNP 
A 39, rkps, k. 22, poz. 1; Inwentarz de
pozytów Muzeum Wielkopolskiego. De
pozyt Rosińskiego, sygn. MNP A, rkps, 
k. 28, poz. 1. sMB-ZA, Dokumentation 
zur Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts: 
Brandt Josef [wycinek z kat. z napisem 
na verso: „samml. Laroche-ringwald, 
Basel | D. 4330 | Verst. 29. Nov. 1910. 
schulte Berlin | Leinw. H. 151, br. 300”]. 
staatsbibliothek Berlin, Handschriften-
abteilung, Brandt Joseph, Darstellun
gen aus dem polnischen Kriegsleben 
1873, sygn. slg. Darmstädter 2n 1873, 
k. 8 [wycinek prasowy z anonsem do-
tyczącym wystawy w Odeonie w Mona-
chium]. TPsP, Kraków, Archiwum, rkps 
[list Komitetu Poznańskiego wystawy 
Paryskiej do Komitetu wystawy Pary-
skiej w Krakowie z 1.03.1921].

Wiatrak, ok. 1876, kat. II.228
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I.117 Walka lisowczyka z Tatarem, 1880  

Arkan; Chwytanie na arkan; Lisowczycy; Kosaken überfallen einen Tataren; 
Na arkan; Napad Lisowczyków na Tatara; Napad na forpocztę tatarską; 
Pojmanie na arkan 
olej, płótno, 81 × 116 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1880 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.118 Pojmanie na arkan, 1881

Capture d’un avant-poste turc; Der Überfall eines türkischen Vorpostens 
durch polnische reiter. Anfang des 17. Jahrh.; Lisowczycy; Lisowczycy 
(Arkan); Lisowczycy i Turek; Na arkan; Napad polskich jeźdźców na 
placówkę turecką; Napad polskiej jazdy na forpoczty tureckie; Pojmanie 
Tatara na arkan; Polnische soldaten einen Türken gefangennehmend; 
Porwanie na arkan; walka kozaka z tatarzynem na stepie
olej, płótno, 114 × 204,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 r.
Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. Mp 60
Kupiony w 1924 od Zygmunta rosińskiego z Poznania.

Obraz Walka lisowczyka z Tatarem szybko znalazł nabywcę (podczas wystawy w Sa-
lonie Ungra w 1880 należał już do prywatnej kolekcji), co zapewne skłoniło 
Brandta do namalowania drugiej wersji, która tradycyjnie jest określana tytułem 
Pojmanie na arkan. To dzieło, prezentowane na wystawach w Monachium, Ber-
linie, Paryżu i Wiedniu, przyniosło artyście zasłużoną sławę i uznanie krytyki. 
Obydwie prace, przy zachowaniu niemal identycznej kompozycji sceny figural-
nej, różnią się detalami strojów i uzbrojenia postaci oraz sposobem opracowania 
stepowej roślinności (bardziej sumarycznym w drugiej wersji). 

Do charakterystycznych elementów XVII-wiecznej taktyki wojennej nale-
żało wysyłanie niewielkich grup zwiadowców, których zadaniem było rozpo-
znanie głównych sił wroga. Podczas podjazdów nierzadko dochodziło do starć 

I.117
HIsTOrIA
w 1880 wystawiony w salonie Ungra 
w warszawie jako własność prywat-
na. w 1883 eksponowany w salonie 
Krywulta w warszawie. w 1887 należał 
do kompozytora i dyrygenta Ludwika 
Grossmana (1835–1915). w 1926 w po-
siadaniu w. sakowskiego w warszawie.

wYsTAwY 
1887 warszawa, TZsP
1894 Lwów, PwK, sztuka polska (pol. 
s. 330, nr kat. 1452; niem. s. 196, 
nr kat. 1451, dat. 1882)
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 45, 
dat. 1880)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Unger 1880, s. 3, nr dzieła 311; 
Przegl. Tyg. 1880c, s. 523; H. sienkie-
wicz 1880a, s. 2–3; Marrené 1881, s. 84; 
Kur. warsz. 1883, nr 165a, s. 2; Gedymin 
1884, s. 298; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; 
Mazanowski 1887, s. 339 [dat. 1881]; 
słowo 1887, s. 3; sprawozd. TZsP 1887, 
s. 13; struve 1887, s. 70; Tyg. Il. 1887, 
s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Kur. Lw. 
1894, s. 2; sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 
36; Husarski 1929, il. na s. 371; Za-
krzewski 1947, s. 69, 71, 80, 81, 98, 106 
[dat. 1878], 111, 123, 125, 166 [dat. 1878]; 
sprawozd. PTPN 1948, s. 108; Płażew-
ska 1966, s. 367; Krilatij 1969, s. 14; 
wiercińska 1969, s. 32; Żabski 1979, 
s. 104, 105; Kat. zbiorów MOT 2003, 
s. 46; Gorzelak 2006, s. 8; Kroplewska-
-Gajewska 2009, s. 176.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39619 MNw, DI 
95607 MNw [fot. obrazu]; DDw, neg. 
nr 4934, 8761 [fot. obrazu przed 1939].
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HIsTOrIA
Prawdopodobnie w marcu 1883 kupio-
ny od artysty przez Galerie wimmer 
w Monachium i jako jej własność pod 
koniec tego roku prezentowany na 
wystawie w wiedniu (z ceną sprzedaży 
9000 fl.). w 1885 w Galerie wimmer 
kupił go w. salomon z Nowego Jorku 
(za 10 500 marek). Od sierpnia 1908 
własność Galerie Heinemann w Mona-
chium, w latach 1908–1914 kilkakrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż. w grud-
niu 1916 kupiony przez Zygmunta 
rosińskiego z Poznania i w 1920 zde-
ponowany w Muzeum wielkopolskim. 
w 1921 znalazł się wśród innych dzieł 
Brandta z kolekcji rosińskiego wy-
typowanych na wystawę malarstwa 
polskiego w salon de la société Na-
tionale des Beaux-Arts w Grand Palais 
w Paryżu (ostatecznie nie został tam 
zaprezentowany). w 1943 wywieziony 
przez Niemców do Kahlau, w 1946 re-
windykowany z Moskwy.

wYsTAwY
1881 Monachium, Kunstverein
1881 Berlin, Königlichen Akademie 
der Künste (s. 20, nr kat. 95)
1883 Paryż, société des artistes 
français (Cat. s. XV, nr kat. 351; Expl. 
s. 32, nr kat. 331)
1883–1884 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 4, nr kat. 22) 
1917–1918 Poznań, Muzeum im. 
Mielżyńskich (nr kat. 7)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 3)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 3, wym. 112 × 214)
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 20)
1975–1976 warszawa, CBwA Zachęta; 
Katowice, Galeria sztuki współczesnej 
BwA (nr kat. 3, il. 4) 
1977 Paryż, Grand Palais (nr kat.2, il. 1)
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 193, nr kat. 7, il. 21)
1992 MNK (s. 98, nr kat. III/9, il. 151, 
błędny zapis bibl.)
1998 salamanka, Caja Duero (s. 40, 62, 
nr kat. 5, il. na s. 41, 63)
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żołnierzy walczących stron, a ich celem było m.in. pojmanie jeńców, aby wymusić 
od nich zeznania na temat liczebności oraz rozmieszczenia oddziałów prze-
ciwnika. Z taką właśnie sytuacją można powiązać temat obydwu dzieł Brandta, 
ukazujących pełną dramatyzmu i dynamiki scenę schwytania na arkan jeńca 
przez dwóch towarzyszy z polskiej chorągwi lekkiej jazdy. Artysta dysponował 
dużą wiedzą na temat XVII-wiecznych militariów, zarówno w odniesieniu do 
wyglądu i uzbrojenia polskich żołnierzy, jak i kozackich, tatarskich lub turec-
kich. W tym wypadku jednak nieco popuścił wodze fantazji. Trudno stwierdzić 
jednoznacznie, jaką formację wojskową reprezentuje pojmany na arkan jeniec, 
choć w zamyśle artysty miał to zapewne być wojownik Imperium Osmańskie-
go. Zdaniem Jarosława Godlewskiego, specjalisty z Muzeum Wojska Polskiego, 
swoim egzotycznym strojem bardziej przypomina on arabskiego wojownika 
z XIX wieku niż żołnierza tureckiego lub Tatara. Zdziwienie budzi także kołpak 
jednego z napastników, wykonany z zielonego sukna i ozdobiony pawimi pióra-
mi, co jest niespotykane w XVII-wiecznych strojach wojskowych1.

Zdaniem Bogdana Zakrzewskiego obraz Walka lisowczyka z Tatarem zapew-
ne zainspirował Henryka Sienkiewicza do naszkicowania sceny schwytania na 
arkan Bohdana Chmielnickiego, rozpoczynającej powieść Ogniem i mieczem2. 
Istotnie, w 1880 roku autor Trylogii oglądał dzieło Brandta, które z pewnością  
poruszyło jego wyobraźnię. Dał temu wyraz w zamieszczonym na łamach „Gazety 
Polskiej” sugestywnym opisie przedstawionej na płótnie dramatycznej akcji, 
rozgrywającej się w mrocznej stepowej scenerii3. To właśnie Walka lisowczyka 
z Tatarem skłoniła Sienkiewicza do sformułowania trafnej opinii o malarstwie 
Brandta: „Jest jakiś tragiczny realizm w tym brutalnym napadzie. Przed chwilą 
step był cichy, spokojny i złowrogo milczący; nagle zrywa się na nim coś takiego, 
co przestrasza właśnie swą nagłością i gwałtownością. Wrażenie to przykuwa 
do obrazu. Oczywiście, to cośmy powiedzieli przemawia tylko na korzyść arty-
sty, który nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni, zdziczałych dusz 
stepowych i krwawych scen, które się rozgrywały dawniej na onych wiecznych 
pobojowiskach. Takie obrazy mówią, bo na ich widok przychodzą na myśl stare 
tradycje, stare pieśni i podania rycerskie, słowem wszystko to co było, przeszło, 
a żyje tylko w dumach i wspomnieniach zaklęte w czar poezyi! Brandt jest po-
prostu poetą stepowym, tak jak był nim Goszczyński, Zaleski lub nawet Słowacki 
w Beniowskim. Czasy zmarłe zmartwychpowstają pod jego pędzlem, a widz na 
widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko 
kozaczy”4.

E.M.-B.

1  Za powyższe informacje dziękuję panu Jarosławowi Godlewskiemu.
2  Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1956, s. 9.
3  Sienkiewicz 1880a, s. 2–3.
4  Ibidem, s. 3.
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I.117 Walka lisowczyka z Tatarem, 1880  

Arkan; Chwytanie na arkan; Lisowczycy; Kosaken überfallen einen Tataren; 
Na arkan; Napad Lisowczyków na Tatara; Napad na forpocztę tatarską; 
Pojmanie na arkan 
olej, płótno, 81 × 116 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1880 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.118 Pojmanie na arkan, 1881

Capture d’un avant-poste turc; Der Überfall eines türkischen Vorpostens 
durch polnische reiter. Anfang des 17. Jahrh.; Lisowczycy; Lisowczycy 
(Arkan); Lisowczycy i Turek; Na arkan; Napad polskich jeźdźców na 
placówkę turecką; Napad polskiej jazdy na forpoczty tureckie; Pojmanie 
Tatara na arkan; Polnische soldaten einen Türken gefangennehmend; 
Porwanie na arkan; walka kozaka z tatarzynem na stepie
olej, płótno, 114 × 204,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 r.
Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. Mp 60
Kupiony w 1924 od Zygmunta rosińskiego z Poznania.

Obraz Walka lisowczyka z Tatarem szybko znalazł nabywcę (podczas wystawy w Sa-
lonie Ungra w 1880 należał już do prywatnej kolekcji), co zapewne skłoniło 
Brandta do namalowania drugiej wersji, która tradycyjnie jest określana tytułem 
Pojmanie na arkan. To dzieło, prezentowane na wystawach w Monachium, Ber-
linie, Paryżu i Wiedniu, przyniosło artyście zasłużoną sławę i uznanie krytyki. 
Obydwie prace, przy zachowaniu niemal identycznej kompozycji sceny figural-
nej, różnią się detalami strojów i uzbrojenia postaci oraz sposobem opracowania 
stepowej roślinności (bardziej sumarycznym w drugiej wersji). 

Do charakterystycznych elementów XVII-wiecznej taktyki wojennej nale-
żało wysyłanie niewielkich grup zwiadowców, których zadaniem było rozpo-
znanie głównych sił wroga. Podczas podjazdów nierzadko dochodziło do starć 
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HIsTOrIA
w 1880 wystawiony w salonie Ungra 
w warszawie jako własność prywat-
na. w 1883 eksponowany w salonie 
Krywulta w warszawie. w 1887 należał 
do kompozytora i dyrygenta Ludwika 
Grossmana (1835–1915). w 1926 w po-
siadaniu w. sakowskiego w warszawie.

wYsTAwY 
1887 warszawa, TZsP
1894 Lwów, PwK, sztuka polska (pol. 
s. 330, nr kat. 1452; niem. s. 196, 
nr kat. 1451, dat. 1882)
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 45, 
dat. 1880)
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Kat. Unger 1880, s. 3, nr dzieła 311; 
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36; Husarski 1929, il. na s. 371; Za-
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-Gajewska 2009, s. 176.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39619 MNw, DI 
95607 MNw [fot. obrazu]; DDw, neg. 
nr 4934, 8761 [fot. obrazu przed 1939].
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HIsTOrIA
Prawdopodobnie w marcu 1883 kupio-
ny od artysty przez Galerie wimmer 
w Monachium i jako jej własność pod 
koniec tego roku prezentowany na 
wystawie w wiedniu (z ceną sprzedaży 
9000 fl.). w 1885 w Galerie wimmer 
kupił go w. salomon z Nowego Jorku 
(za 10 500 marek). Od sierpnia 1908 
własność Galerie Heinemann w Mona-
chium, w latach 1908–1914 kilkakrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż. w grud-
niu 1916 kupiony przez Zygmunta 
rosińskiego z Poznania i w 1920 zde-
ponowany w Muzeum wielkopolskim. 
w 1921 znalazł się wśród innych dzieł 
Brandta z kolekcji rosińskiego wy-
typowanych na wystawę malarstwa 
polskiego w salon de la société Na-
tionale des Beaux-Arts w Grand Palais 
w Paryżu (ostatecznie nie został tam 
zaprezentowany). w 1943 wywieziony 
przez Niemców do Kahlau, w 1946 re-
windykowany z Moskwy.

wYsTAwY
1881 Monachium, Kunstverein
1881 Berlin, Königlichen Akademie 
der Künste (s. 20, nr kat. 95)
1883 Paryż, société des artistes 
français (Cat. s. XV, nr kat. 351; Expl. 
s. 32, nr kat. 331)
1883–1884 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. 4, nr kat. 22) 
1917–1918 Poznań, Muzeum im. 
Mielżyńskich (nr kat. 7)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 3)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 3, wym. 112 × 214)
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 20)
1975–1976 warszawa, CBwA Zachęta; 
Katowice, Galeria sztuki współczesnej 
BwA (nr kat. 3, il. 4) 
1977 Paryż, Grand Palais (nr kat.2, il. 1)
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 193, nr kat. 7, il. 21)
1992 MNK (s. 98, nr kat. III/9, il. 151, 
błędny zapis bibl.)
1998 salamanka, Caja Duero (s. 40, 62, 
nr kat. 5, il. na s. 41, 63)
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żołnierzy walczących stron, a ich celem było m.in. pojmanie jeńców, aby wymusić 
od nich zeznania na temat liczebności oraz rozmieszczenia oddziałów prze-
ciwnika. Z taką właśnie sytuacją można powiązać temat obydwu dzieł Brandta, 
ukazujących pełną dramatyzmu i dynamiki scenę schwytania na arkan jeńca 
przez dwóch towarzyszy z polskiej chorągwi lekkiej jazdy. Artysta dysponował 
dużą wiedzą na temat XVII-wiecznych militariów, zarówno w odniesieniu do 
wyglądu i uzbrojenia polskich żołnierzy, jak i kozackich, tatarskich lub turec-
kich. W tym wypadku jednak nieco popuścił wodze fantazji. Trudno stwierdzić 
jednoznacznie, jaką formację wojskową reprezentuje pojmany na arkan jeniec, 
choć w zamyśle artysty miał to zapewne być wojownik Imperium Osmańskie-
go. Zdaniem Jarosława Godlewskiego, specjalisty z Muzeum Wojska Polskiego, 
swoim egzotycznym strojem bardziej przypomina on arabskiego wojownika 
z XIX wieku niż żołnierza tureckiego lub Tatara. Zdziwienie budzi także kołpak 
jednego z napastników, wykonany z zielonego sukna i ozdobiony pawimi pióra-
mi, co jest niespotykane w XVII-wiecznych strojach wojskowych1.

Zdaniem Bogdana Zakrzewskiego obraz Walka lisowczyka z Tatarem zapew-
ne zainspirował Henryka Sienkiewicza do naszkicowania sceny schwytania na 
arkan Bohdana Chmielnickiego, rozpoczynającej powieść Ogniem i mieczem2. 
Istotnie, w 1880 roku autor Trylogii oglądał dzieło Brandta, które z pewnością  
poruszyło jego wyobraźnię. Dał temu wyraz w zamieszczonym na łamach „Gazety 
Polskiej” sugestywnym opisie przedstawionej na płótnie dramatycznej akcji, 
rozgrywającej się w mrocznej stepowej scenerii3. To właśnie Walka lisowczyka 
z Tatarem skłoniła Sienkiewicza do sformułowania trafnej opinii o malarstwie 
Brandta: „Jest jakiś tragiczny realizm w tym brutalnym napadzie. Przed chwilą 
step był cichy, spokojny i złowrogo milczący; nagle zrywa się na nim coś takiego, 
co przestrasza właśnie swą nagłością i gwałtownością. Wrażenie to przykuwa 
do obrazu. Oczywiście, to cośmy powiedzieli przemawia tylko na korzyść arty-
sty, który nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni, zdziczałych dusz 
stepowych i krwawych scen, które się rozgrywały dawniej na onych wiecznych 
pobojowiskach. Takie obrazy mówią, bo na ich widok przychodzą na myśl stare 
tradycje, stare pieśni i podania rycerskie, słowem wszystko to co było, przeszło, 
a żyje tylko w dumach i wspomnieniach zaklęte w czar poezyi! Brandt jest po-
prostu poetą stepowym, tak jak był nim Goszczyński, Zaleski lub nawet Słowacki 
w Beniowskim. Czasy zmarłe zmartwychpowstają pod jego pędzlem, a widz na 
widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko 
kozaczy”4.

E.M.-B.

1  Za powyższe informacje dziękuję panu Jarosławowi Godlewskiemu.
2  Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1956, s. 9.
3  Sienkiewicz 1880a, s. 2–3.
4  Ibidem, s. 3.
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il. na s. 183 [dat. 1882]; Kat. zbiorów 
MNP 2005, s. 37, nr kat. 115, il., tabl. 
6; Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; 
Dziadek 2007, s. 199; Przewodnik MNP 
2008, s. 174,175, il.; Kroplewska- 
Gajewska 2009, s. 176 [dat. 1882]; 
skarby sztuki MNP 2014, s. 204, il.  
na s. 208; Bartoszek 2015, s. 25,  
il. na s. 111.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 75 [dat. 1884]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych  
do 1908], rkps, s. 1 [jako Lisowczycy  
(Arkan), dat. 1884]. BsM, Das Al
bum der Galerie Wimmer I., sygn. 
BVO23347287, s. 2, nr 805 [fot. ob-
razu z oznaczeniem wymiarów, daty 
namalowania, daty przyjęcia przez 
Galerie wimmer, ceny sprzedaży oraz 
nazwiska nabywcy]. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Kartei der Verkauften Kunstwerke, 
sygn. KV-B-934, rkps [kwit sprzedaży 
z 1916, nr 9448]; Lagerbuch gehan
delte Kunstwerke, sygn. LB-04–90, 
rkps, s. 88 [zakup w 1908]. KHA, Ein
laufbuch der Kunstwerke 1883, rkps, 
poz. 3934 [rejestr obrazów przyjętych 
na wystawy]; Mappe Josef Brandt, 
Nr. 114/1884, rkps [list z 15.02.1884 
do Galerie wimmer po wystawie 
w Künstlerhausie w wiedniu]. MNP, 
Inwentarz depozytów Muzeum Wielko
polskiego. Depozyt Rosińskiego, sygn. 
MNP A, k. 28, poz. 2 [wym. 116 × 206]. 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57966 MNw  
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].  
TPsP, Kraków, Archiwum [list  
Komitetu Poznańskiego wystawy 
Paryskiej do Komitetu wystawy 
Paryskiej w Krakowie z 1.03.1921, rkps].  
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471360 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann].

I.118
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il. na s. 183 [dat. 1882]; Kat. zbiorów 
MNP 2005, s. 37, nr kat. 115, il., tabl. 
6; Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; 
Dziadek 2007, s. 199; Przewodnik MNP 
2008, s. 174,175, il.; Kroplewska- 
Gajewska 2009, s. 176 [dat. 1882]; 
skarby sztuki MNP 2014, s. 204, il.  
na s. 208; Bartoszek 2015, s. 25,  
il. na s. 111.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 75 [dat. 1884]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych  
do 1908], rkps, s. 1 [jako Lisowczycy  
(Arkan), dat. 1884]. BsM, Das Al
bum der Galerie Wimmer I., sygn. 
BVO23347287, s. 2, nr 805 [fot. ob-
razu z oznaczeniem wymiarów, daty 
namalowania, daty przyjęcia przez 
Galerie wimmer, ceny sprzedaży oraz 
nazwiska nabywcy]. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Kartei der Verkauften Kunstwerke, 
sygn. KV-B-934, rkps [kwit sprzedaży 
z 1916, nr 9448]; Lagerbuch gehan
delte Kunstwerke, sygn. LB-04–90, 
rkps, s. 88 [zakup w 1908]. KHA, Ein
laufbuch der Kunstwerke 1883, rkps, 
poz. 3934 [rejestr obrazów przyjętych 
na wystawy]; Mappe Josef Brandt, 
Nr. 114/1884, rkps [list z 15.02.1884 
do Galerie wimmer po wystawie 
w Künstlerhausie w wiedniu]. MNP, 
Inwentarz depozytów Muzeum Wielko
polskiego. Depozyt Rosińskiego, sygn. 
MNP A, k. 28, poz. 2 [wym. 116 × 206]. 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57966 MNw  
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].  
TPsP, Kraków, Archiwum [list  
Komitetu Poznańskiego wystawy 
Paryskiej do Komitetu wystawy 
Paryskiej w Krakowie z 1.03.1921, rkps].  
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471360 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann].

I.118
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I.119 Deresz, ok. 1880–1885   

Apfelschimmel (Pferde)
olej, płótno na desce [?] 
sygn. l.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

I.120 Studium siwego konia, szkic, ok. 1880–1885

szkic konia I (siwek)
olej, płótno, 36 × 18
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM sp.m. 124 
(d. 3726) 
Kupiony w lutym 1961 od radomskiego malarza stanisława Zajączkowskiego 
(1888–1971), który nabył go od rodziny Brandta.

I.119
HIsTOrIA
w 1967 wystawiony na sprzedaż w Do-
rotheum, prawdopodobnie w wiedniu.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Dorotheum [wiedeń?] 1967, 
nr kat. 19, il. 82.

ArCHIwALIA 
ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, 
neg. nr D 15.479, D 34.724.

I.120
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 12)
1998–1999 radom, MJM
2000 suwałki, MO
2004 siedlce, Mr
2012–2013 stalowa wola, Mr  
(s. 46, nr kat. 12, il. na s. 14)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 189, il. na s. 145, 189)
2015–2016 Zamość, Arsenał

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca wy
stawy „Józef Brandt  uczniowie i przyja
ciele”, sygn. MJM-XII-601, nr 6/165, mps, 
s. 3 [wykaz eksponatów na wystawie].

I.121 Studium konia, szkic, ok. 1880–1885  

Koń bułany; Koń kasztanek; szkic konia II (bułany)
olej, płótno, 31 × 40
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM sp.m.125 
(d. 3727)
Kupiony w lutym 1961 od radomskiego malarza stanisława Zajączkowskiego 
(1888–1971), który nabył go od rodziny Brandta.

I.122 Studium karego konia, ok. 1880–1890 

olej, płótno naklejone na tekurę, 21 × 23,5
sygn. l.d.: JB
własność prywatna

I.121
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 13)
1998–1999 radom, MJM
2000 suwałki, MO
2004 siedlce, Mr
2012–2013 stalowa wola, Mr (s. 46, 
nr kat. 13, il. na s. 15)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby  
Polskiej (s. 189, il. na s. 145, 189)
2015–2016 Zamość, Arsenał

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [wykaz eksponatów 
na wystawie].

I.122
HIsTOrIA
w 1927 obraz otrzymała w prezencie 
Aleksandra Gombrowicz (1904–1983), 
co potwierdza odręczna adnotacja na 
odwrocie: „Oleni na imieniny 1927. Koń 
Brandta”. Ofiarodawcą mógł być jej 
ojciec władysław Pruszak (1871–1960), 
ciotka Maria Pruszak (1868–1959) lub 
babka Helena Brandt (1847–1938). 
Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku 
obraz nadal był w posiadaniu Aleksan-
dry Gombrowicz. Następnie zapewne 
odziedziczyła go jej córka, Teresa 
Gombrowicz. w październiku 1996 
został sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 20.10.1996, nr kat. i il. 25.

I.119 I.120

I.121 

I.122 
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I.119 Deresz, ok. 1880–1885   

Apfelschimmel (Pferde)
olej, płótno na desce [?] 
sygn. l.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

I.120 Studium siwego konia, szkic, ok. 1880–1885

szkic konia I (siwek)
olej, płótno, 36 × 18
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM sp.m. 124 
(d. 3726) 
Kupiony w lutym 1961 od radomskiego malarza stanisława Zajączkowskiego 
(1888–1971), który nabył go od rodziny Brandta.

I.119
HIsTOrIA
w 1967 wystawiony na sprzedaż w Do-
rotheum, prawdopodobnie w wiedniu.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Dorotheum [wiedeń?] 1967, 
nr kat. 19, il. 82.

ArCHIwALIA 
ÖNB, Bildarchiv und Grafiksammlung, 
neg. nr D 15.479, D 34.724.

I.120
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 12)
1998–1999 radom, MJM
2000 suwałki, MO
2004 siedlce, Mr
2012–2013 stalowa wola, Mr  
(s. 46, nr kat. 12, il. na s. 14)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 189, il. na s. 145, 189)
2015–2016 Zamość, Arsenał

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca wy
stawy „Józef Brandt  uczniowie i przyja
ciele”, sygn. MJM-XII-601, nr 6/165, mps, 
s. 3 [wykaz eksponatów na wystawie].

I.121 Studium konia, szkic, ok. 1880–1885  

Koń bułany; Koń kasztanek; szkic konia II (bułany)
olej, płótno, 31 × 40
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w radomiu, nr inw. MJM sp.m.125 
(d. 3727)
Kupiony w lutym 1961 od radomskiego malarza stanisława Zajączkowskiego 
(1888–1971), który nabył go od rodziny Brandta.

I.122 Studium karego konia, ok. 1880–1890 

olej, płótno naklejone na tekurę, 21 × 23,5
sygn. l.d.: JB
własność prywatna

I.121
wYsTAwY
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 13)
1998–1999 radom, MJM
2000 suwałki, MO
2004 siedlce, Mr
2012–2013 stalowa wola, Mr (s. 46, 
nr kat. 13, il. na s. 15)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby  
Polskiej (s. 189, il. na s. 145, 189)
2015–2016 Zamość, Arsenał

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 3 [wykaz eksponatów 
na wystawie].

I.122
HIsTOrIA
w 1927 obraz otrzymała w prezencie 
Aleksandra Gombrowicz (1904–1983), 
co potwierdza odręczna adnotacja na 
odwrocie: „Oleni na imieniny 1927. Koń 
Brandta”. Ofiarodawcą mógł być jej 
ojciec władysław Pruszak (1871–1960), 
ciotka Maria Pruszak (1868–1959) lub 
babka Helena Brandt (1847–1938). 
Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku 
obraz nadal był w posiadaniu Aleksan-
dry Gombrowicz. Następnie zapewne 
odziedziczyła go jej córka, Teresa 
Gombrowicz. w październiku 1996 
został sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 20.10.1996, nr kat. i il. 25.

I.119 I.120

I.121 

I.122 
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I.123
HIsTOrIA
według informacji zamieszczonej 
w Kalendarzu Powszechnym na rok 
1881 jeszcze w 1880 roku Brandt pra-
cował „usilnie nad wykończeniem 
wielkiego płótna przedstawiającego 
Tatarów łowiących stado tabunów na 
arkan. Jest to epizod z 18. w. z okolic 
Bałty”*. Prawdopodobnie w 1888 obraz 
został zakupiony przez monachijską 
Galerie wimmer. Podczas prezentacji 
w Monachium w latach 1895 i 1906 
oraz w Berlinie w latach 1904 i 1908 
nadal był oznaczony jako dzieło ofe-
rowane do sprzedaży. Dopiero w 1909 
kupił go u wimmera za 4000 marek 
hrabia du Parc z Meranu (Camille du 
Parc-Locmarià lub jego syn robert 
du Parc). Być może kolejnym właści-
cielem był znany polski kolekcjoner 
i mecenas sztuki ze Lwowa, Bolesław 

Orzechowicz (mogłaby na to wskazy-
wać nalepka jego zbiorów na odwrocie 
ramy)**. Obraz pierwotnie miał nieco 
większy format, został obcięty z lewej 
strony i u góry, o czym świadczy wygląd 
krajek. widniejący na odwrocie zabyt-
kowej ramy napis „87 × 76,5” zapewne 
odnosi się do jego oryginalnych wymia-
rów (otwór ramy jest nieco większy od 
obecnej wielkości płótna).

 *  Kalendarz Powsz. 1881, s. 47. 

 **  Katalog kolekcji Bolesława Orzecho-

wicza opracowany w 1922 przez Karola 

Badeckiego nie uwzględnia tego obra-

zu; zob. Karol Badecki, Zbiory Bolesła
wa Orzechowicza, Lwów 1922.

wYsTAwY
1891 Berlin, Verein Berliner Künstler 
(kat. s. 3 jako Einfangen wilder Pferde 
mit dem Lasso, s. 208 jako Pferdefang 

mit dem Lasso, nr kat. 3811; przew. 
s. 24, nr kat. 3811) 
1895 Monachium, Glaspalast (s. 6, 
nr kat. i il. 71)
1904 Berlin, GBK (s. 8, nr kat. 93)
1906 Monachium, Glaspalast (s. 23, 
nr kat. 84, il. na s. 59)
1908 Berlin, GBK (s. 95, nr kat. 1200) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 13) 
2005–2006 MŚK (s. 29, 42, nr kat. i il. 6) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 184, il. na s. 110)

BIBLIOGrAFIA 
Kalendarz Powsz. 1881, s. 47; Dziennik 
Polski 1891, nr 154, s. 3; Jankowski 
1891, s. 301; Kotarbiński 1891, s. 347; 
Kur. Codz. 1891, s. 1; Kraj 1895, nr 38, 
s. 19; Tyg. Il. 1895, nr 38, s. 191; Tyg. Il. 
1896, nr 42, s. 831, il. na s. s. 817; Kraj, 
dod. Życie i sztuka 1904, nr 20, s. 12; 
Kaniowa-Kraszewska 1906, s. 6; Brandt 

1915, il. nlb. 18; Leŝins’ka 1967, s. 76; 
Putìvnik LKG 1972, s. 73, 74; Daszewska 
1979, s. 436; szelest 1990, s. 19, 36, 
nr kat. i il. 97, il. 100 [fragm.]; Bühler 
1993, s. 110, 115; Olchowska-schmidt 
1997a, s. 25; Bühler 1998, s. 106, 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 69, il. na 
s. 67; Chomyn 2006, s. 61, il.; Bernat 
2007, s. 93; 1000 arcydzieł 2008, 
s. 245, il.; Bartoszek 2015, s. 27, il. na 
s. 27, 110; Micke-Broniarek 2015, s. 19, 
il. na s. 27, 110.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer I., 
sygn. BVO23347287, s. 53, nr 885 [fot. 
obrazu z oznaczeniem wymiarów, daty 
przyjęcia (?) przez Galerie wimmer, 
daty sprzedaży, ceny oraz nazwiska 
nabywcy].

Konie i jeźdźcy w galopie, 1880–1881, 
kat. II.273

I.123 Chwytanie konia na arkan, 1881  

Chwytanie konia na lasso; Chwytanie na arkan; Einfangen wilder Pferde 
mit dem Lasso; Fang mit dem Lasso; Łowienie na lasso; Łowy na lasso; 
Na arkan; Pętanie konia; Pferdebändigung; Pferdefang mit dem Lasso; 
Przyłapany; Tabun
olej, płótno, 83,5 × 73,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-3945 
Kupiony w 1963 od nieznanego z imienia Brasławskiego ze Lwowa. 

Na tle innych dzieł Brandta Chwytanie konia na arkan wyróżnia się zarówno nie-
spotykaną wcześniej tematyką, jak i budową kompozycji o spiętrzonych niemal 
pionowo planach przestrzennych. Zestawienie tego obrazu z pracami Walka 
lisowczyka z Tatarem (kat. I.117) i Pojmanie na arkan (kat. I.118) pozwala przypusz-
czać, że w latach 1880–1881 wyobraźnię artysty ze szczególną siłą nurtowało 
zagadnienie przedstawienia na płótnie gwałtownego ruchu ludzi i koni oraz 
ekstremalnego wysiłku zmierzającego do jego okiełznania. Wprowadzając śmiałe 
skróty perspektywiczne w ujęciu parobków ściągających arkanem stającego dęba 
konia, Brandt spotęgował ekspresję i dynamikę tej sceny, rozgrywającej się na 
stromym zboczu pagórka. Zamierzony efekt dodatkowo podkreślił, rozwijając 
ruch ludzi i zwierząt wzdłuż diagonalnych osi kompozycji. W późniejszym okre-
sie twórczości artysta jeszcze kilkakrotnie powracał do tej problematyki (zob. 
kat. I.254, I.300, I.313), jednak w żadnym z dzieł nie osiągnął podobnej siły wy-
razu. Ukazany na nich efekt gwałtownego wysiłku ludzi próbujących poskramiać 
rozhukane, rozpędzone konie, niekiedy przybiera wymiar niemal karykaturalny.

 E.M.-B.

I.123 
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I.123
HIsTOrIA
według informacji zamieszczonej 
w Kalendarzu Powszechnym na rok 
1881 jeszcze w 1880 roku Brandt pra-
cował „usilnie nad wykończeniem 
wielkiego płótna przedstawiającego 
Tatarów łowiących stado tabunów na 
arkan. Jest to epizod z 18. w. z okolic 
Bałty”*. Prawdopodobnie w 1888 obraz 
został zakupiony przez monachijską 
Galerie wimmer. Podczas prezentacji 
w Monachium w latach 1895 i 1906 
oraz w Berlinie w latach 1904 i 1908 
nadal był oznaczony jako dzieło ofe-
rowane do sprzedaży. Dopiero w 1909 
kupił go u wimmera za 4000 marek 
hrabia du Parc z Meranu (Camille du 
Parc-Locmarià lub jego syn robert 
du Parc). Być może kolejnym właści-
cielem był znany polski kolekcjoner 
i mecenas sztuki ze Lwowa, Bolesław 

Orzechowicz (mogłaby na to wskazy-
wać nalepka jego zbiorów na odwrocie 
ramy)**. Obraz pierwotnie miał nieco 
większy format, został obcięty z lewej 
strony i u góry, o czym świadczy wygląd 
krajek. widniejący na odwrocie zabyt-
kowej ramy napis „87 × 76,5” zapewne 
odnosi się do jego oryginalnych wymia-
rów (otwór ramy jest nieco większy od 
obecnej wielkości płótna).

 *  Kalendarz Powsz. 1881, s. 47. 

 **  Katalog kolekcji Bolesława Orzecho-

wicza opracowany w 1922 przez Karola 

Badeckiego nie uwzględnia tego obra-

zu; zob. Karol Badecki, Zbiory Bolesła
wa Orzechowicza, Lwów 1922.

wYsTAwY
1891 Berlin, Verein Berliner Künstler 
(kat. s. 3 jako Einfangen wilder Pferde 
mit dem Lasso, s. 208 jako Pferdefang 

mit dem Lasso, nr kat. 3811; przew. 
s. 24, nr kat. 3811) 
1895 Monachium, Glaspalast (s. 6, 
nr kat. i il. 71)
1904 Berlin, GBK (s. 8, nr kat. 93)
1906 Monachium, Glaspalast (s. 23, 
nr kat. 84, il. na s. 59)
1908 Berlin, GBK (s. 95, nr kat. 1200) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 13) 
2005–2006 MŚK (s. 29, 42, nr kat. i il. 6) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 184, il. na s. 110)

BIBLIOGrAFIA 
Kalendarz Powsz. 1881, s. 47; Dziennik 
Polski 1891, nr 154, s. 3; Jankowski 
1891, s. 301; Kotarbiński 1891, s. 347; 
Kur. Codz. 1891, s. 1; Kraj 1895, nr 38, 
s. 19; Tyg. Il. 1895, nr 38, s. 191; Tyg. Il. 
1896, nr 42, s. 831, il. na s. s. 817; Kraj, 
dod. Życie i sztuka 1904, nr 20, s. 12; 
Kaniowa-Kraszewska 1906, s. 6; Brandt 

1915, il. nlb. 18; Leŝins’ka 1967, s. 76; 
Putìvnik LKG 1972, s. 73, 74; Daszewska 
1979, s. 436; szelest 1990, s. 19, 36, 
nr kat. i il. 97, il. 100 [fragm.]; Bühler 
1993, s. 110, 115; Olchowska-schmidt 
1997a, s. 25; Bühler 1998, s. 106, 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 69, il. na 
s. 67; Chomyn 2006, s. 61, il.; Bernat 
2007, s. 93; 1000 arcydzieł 2008, 
s. 245, il.; Bartoszek 2015, s. 27, il. na 
s. 27, 110; Micke-Broniarek 2015, s. 19, 
il. na s. 27, 110.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer I., 
sygn. BVO23347287, s. 53, nr 885 [fot. 
obrazu z oznaczeniem wymiarów, daty 
przyjęcia (?) przez Galerie wimmer, 
daty sprzedaży, ceny oraz nazwiska 
nabywcy].

Konie i jeźdźcy w galopie, 1880–1881, 
kat. II.273

I.123 Chwytanie konia na arkan, 1881  

Chwytanie konia na lasso; Chwytanie na arkan; Einfangen wilder Pferde 
mit dem Lasso; Fang mit dem Lasso; Łowienie na lasso; Łowy na lasso; 
Na arkan; Pętanie konia; Pferdebändigung; Pferdefang mit dem Lasso; 
Przyłapany; Tabun
olej, płótno, 83,5 × 73,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-3945 
Kupiony w 1963 od nieznanego z imienia Brasławskiego ze Lwowa. 

Na tle innych dzieł Brandta Chwytanie konia na arkan wyróżnia się zarówno nie-
spotykaną wcześniej tematyką, jak i budową kompozycji o spiętrzonych niemal 
pionowo planach przestrzennych. Zestawienie tego obrazu z pracami Walka 
lisowczyka z Tatarem (kat. I.117) i Pojmanie na arkan (kat. I.118) pozwala przypusz-
czać, że w latach 1880–1881 wyobraźnię artysty ze szczególną siłą nurtowało 
zagadnienie przedstawienia na płótnie gwałtownego ruchu ludzi i koni oraz 
ekstremalnego wysiłku zmierzającego do jego okiełznania. Wprowadzając śmiałe 
skróty perspektywiczne w ujęciu parobków ściągających arkanem stającego dęba 
konia, Brandt spotęgował ekspresję i dynamikę tej sceny, rozgrywającej się na 
stromym zboczu pagórka. Zamierzony efekt dodatkowo podkreślił, rozwijając 
ruch ludzi i zwierząt wzdłuż diagonalnych osi kompozycji. W późniejszym okre-
sie twórczości artysta jeszcze kilkakrotnie powracał do tej problematyki (zob. 
kat. I.254, I.300, I.313), jednak w żadnym z dzieł nie osiągnął podobnej siły wy-
razu. Ukazany na nich efekt gwałtownego wysiłku ludzi próbujących poskramiać 
rozhukane, rozpędzone konie, niekiedy przybiera wymiar niemal karykaturalny.

 E.M.-B.

I.123 
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I.125 Walka o sztandar, ok. 1889   

Atak husarii; Atak kawalerii; Bitwa husarii z Turkami; Kavallerieattacke
olej, płótno, 55 × 99,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
własność prywatna

Tematyka obu obrazów nawiązuje do epizodów z wojen polsko-tureckich w XVII 
wieku. Dzieła powstałe w odstępie kilku lat łączy układ kompozycyjny centralnej 
partii płótna. Na pierwszym planie dwóch husarzy naciera kopiami na tureckie-
go oficera broniącego szablą turkusowego sztandaru z gwiazdą i półksiężycem. 
Motyw walki o chorągiew turecką lub tatarską należał do ulubionych przez ar-
tystę. W późniejszych obrazach jeszcze wielokrotnie powracał on do pojedynku 
jeźdźców jako samodzielnego tematu kompozycji (kat. I.143, I.226) lub wplatał 
go w rozbudowaną scenę bitwy (kat. I.282). 

Być może Walka o sztandar jest tożsama z obrazem Kampf um die Standarte 
(kat. IV.107). 

K.Z.-P. 

I.124
HIsTOrIA
w 1881 pozyskany, zapewne bez-
pośrednio od artysty, przez Galerie 
wimmer w Monachium, gdzie nabył go 
baron stephan von sarter (1822–1902), 
finansista z Paryża. w maju 1932 wy-
stawiony na aukcji w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
rosenberg 1887, s. 47; Kat. Helbing 
20.05.1932, nr kat. i il. 12.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, nr 736 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów, 
daty namalowania lub przyjęcia przez 
Galerie wimmer, ceny oraz nabywcy].

I.125
HIsTOrIA
w 1906 obraz kupili w Orońsku pań-
stwo Pułascy z sieradzkiego. w marcu 
1941 został sprzedany w warszawie, 
a w marcu 1983 na aukcji sotheby’s 
w Londynie. Prawdopodobnie trafił 
wówczas do kolekcji obrazów polskich 
o tematyce wojskowej w Jersey City 
(NJ). w listopadzie 2014 był oferowany 
w sprzedaży pozaaukcyjnej w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie,  
we wrześniu 2015 wystawiony w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie. 
Ostatecznie kupiony do zbiorów pry-
watnych w maju 2017 w Domu Aukcyj-
nym Agra-Art w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kunstpreis-Jahrbuch 1983, s. 479, il. 
[wym. 51,5 × 98]; Jordanowski 1988, 
s. 89; Bühler 1993, s. 158, il. 76 [dat. 
ok. 1880, wym. 51,5 × 98]; Bühler 
1998, s. 152, il. 76 [dat. ok. 1880, wym. 
51,5 × 98]; Kat. rempex 23.09. 2015, 
nr kat. i il. 150; Kat. Agra-Art 11.06.2017, 
nr kat. i il. 24.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[ekspertyza z 26.03.1941, mps]. MNw, 
Zbiory sztuki Polskiej do 1914, karta 
naukowa założona w marcu 1941.

I.124 
I.125 

I.124 Walka o chorągiew, 1881

Der Kampf um die Fahne
olej, płótno, 75 × 132 (73 × 129)
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 
miejsce przechowywania nieznane 
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I.125 Walka o sztandar, ok. 1889   

Atak husarii; Atak kawalerii; Bitwa husarii z Turkami; Kavallerieattacke
olej, płótno, 55 × 99,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
własność prywatna

Tematyka obu obrazów nawiązuje do epizodów z wojen polsko-tureckich w XVII 
wieku. Dzieła powstałe w odstępie kilku lat łączy układ kompozycyjny centralnej 
partii płótna. Na pierwszym planie dwóch husarzy naciera kopiami na tureckie-
go oficera broniącego szablą turkusowego sztandaru z gwiazdą i półksiężycem. 
Motyw walki o chorągiew turecką lub tatarską należał do ulubionych przez ar-
tystę. W późniejszych obrazach jeszcze wielokrotnie powracał on do pojedynku 
jeźdźców jako samodzielnego tematu kompozycji (kat. I.143, I.226) lub wplatał 
go w rozbudowaną scenę bitwy (kat. I.282). 

Być może Walka o sztandar jest tożsama z obrazem Kampf um die Standarte 
(kat. IV.107). 

K.Z.-P. 

I.124
HIsTOrIA
w 1881 pozyskany, zapewne bez-
pośrednio od artysty, przez Galerie 
wimmer w Monachium, gdzie nabył go 
baron stephan von sarter (1822–1902), 
finansista z Paryża. w maju 1932 wy-
stawiony na aukcji w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
rosenberg 1887, s. 47; Kat. Helbing 
20.05.1932, nr kat. i il. 12.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, nr 736 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów, 
daty namalowania lub przyjęcia przez 
Galerie wimmer, ceny oraz nabywcy].

I.125
HIsTOrIA
w 1906 obraz kupili w Orońsku pań-
stwo Pułascy z sieradzkiego. w marcu 
1941 został sprzedany w warszawie, 
a w marcu 1983 na aukcji sotheby’s 
w Londynie. Prawdopodobnie trafił 
wówczas do kolekcji obrazów polskich 
o tematyce wojskowej w Jersey City 
(NJ). w listopadzie 2014 był oferowany 
w sprzedaży pozaaukcyjnej w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie,  
we wrześniu 2015 wystawiony w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie. 
Ostatecznie kupiony do zbiorów pry-
watnych w maju 2017 w Domu Aukcyj-
nym Agra-Art w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kunstpreis-Jahrbuch 1983, s. 479, il. 
[wym. 51,5 × 98]; Jordanowski 1988, 
s. 89; Bühler 1993, s. 158, il. 76 [dat. 
ok. 1880, wym. 51,5 × 98]; Bühler 
1998, s. 152, il. 76 [dat. ok. 1880, wym. 
51,5 × 98]; Kat. rempex 23.09. 2015, 
nr kat. i il. 150; Kat. Agra-Art 11.06.2017, 
nr kat. i il. 24.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[ekspertyza z 26.03.1941, mps]. MNw, 
Zbiory sztuki Polskiej do 1914, karta 
naukowa założona w marcu 1941.

I.124 
I.125 

I.124 Walka o chorągiew, 1881

Der Kampf um die Fahne
olej, płótno, 75 × 132 (73 × 129)
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 
miejsce przechowywania nieznane 
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I.126 Ze wsi — w step, 1881

Aus dem Krieg heimkehrender reiter in weiter winterlandschaft; The lone 
hunter; Z miasta
olej, płótno, 47 × 82
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881.
własność prywatna 

I.126
HIsTOrIA
w 1881 wystawiony na sprzedaż w Gale-
rie wimmer w Monachium, w maju tego 
roku kupiony przez Hofkunsthandlung 
Honrath & van Baerle z Berlina. w maju 
1982 sprzedany w Auktionshaus Lem-
pertz w Kolonii, w grudniu 2002 zna-
lazł się w ofercie aukcyjnej Christie’s 
w Londynie. 

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1890, nr 1, il. na s. 12–13;  
Tyg. Il. 1890, nr 23, s. 365, il. na s. 360; 
Kunstpreis-Jahrbuch 1982, s. 472; 
Kat. Christie’s 4.12. 2002, nr kat. i il. 81.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer I., 
sygn. BVO23347287, s. 60, nr 285 
[fot. obrazu z oznaczeniem daty na-
malowania lub przyjęcia przez Galerie 
wimmer, wymiarów, daty sprzedaży 
oraz nabywcy]. Jeździec i chłop, 1881, fragm., kat. II.276

I.127 Do miasta, 1881   

Konny posłaniec; russische Post
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881
miejsce przechowywania nieznane

Według krytyki niemieckiej obraz ukazuje smutny rosyjski pejzaż zimowy z okry-
tym kożuchem posłańcem, który na nędznym koniu zmierza do odległej wsi. 
Motyw jeźdźca odzianego w burkę z kapturem na głowie artysta wykorzystał 
jeszcze w kilku innych kompozycjach (kat. I.126, I.128, I.136), a pierwowzór sta-
nowiła być może zrobiona w Orońsku fotografia mężczyzny w takim właśnie 
stroju. W 1889 roku artysta wykonał bezpośrednio z obrazu rysunek, który został 
zamieszczony w piśmie „Kłosy”. 

K.Z.-P. 

I.127
HIsTOrIA
wystawiony na sprzedaż podczas 
aukcji zorganizowanej przez rudolfa 
Bangla w städel-Institut we Frankfur-
cie n. Menem 5 września 1887. 

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1887, s. 916; All. K.-Ch. 1887a, 
s. 958; Kunst für Alle 1887, Jg. 3, H. 1, 
s. 16. 

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 35 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

Jeździec z koszem, 1881, kat. II.274 Do miasta, 1881 lub później, kat. II.275Orońsko. Jeździec na koniu,  
l. 80. XIX w., kat. V.123

I.126

I.127
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I.126 Ze wsi — w step, 1881

Aus dem Krieg heimkehrender reiter in weiter winterlandschaft; The lone 
hunter; Z miasta
olej, płótno, 47 × 82
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881.
własność prywatna 

I.126
HIsTOrIA
w 1881 wystawiony na sprzedaż w Gale-
rie wimmer w Monachium, w maju tego 
roku kupiony przez Hofkunsthandlung 
Honrath & van Baerle z Berlina. w maju 
1982 sprzedany w Auktionshaus Lem-
pertz w Kolonii, w grudniu 2002 zna-
lazł się w ofercie aukcyjnej Christie’s 
w Londynie. 

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1890, nr 1, il. na s. 12–13;  
Tyg. Il. 1890, nr 23, s. 365, il. na s. 360; 
Kunstpreis-Jahrbuch 1982, s. 472; 
Kat. Christie’s 4.12. 2002, nr kat. i il. 81.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer I., 
sygn. BVO23347287, s. 60, nr 285 
[fot. obrazu z oznaczeniem daty na-
malowania lub przyjęcia przez Galerie 
wimmer, wymiarów, daty sprzedaży 
oraz nabywcy]. Jeździec i chłop, 1881, fragm., kat. II.276

I.127 Do miasta, 1881   

Konny posłaniec; russische Post
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881
miejsce przechowywania nieznane

Według krytyki niemieckiej obraz ukazuje smutny rosyjski pejzaż zimowy z okry-
tym kożuchem posłańcem, który na nędznym koniu zmierza do odległej wsi. 
Motyw jeźdźca odzianego w burkę z kapturem na głowie artysta wykorzystał 
jeszcze w kilku innych kompozycjach (kat. I.126, I.128, I.136), a pierwowzór sta-
nowiła być może zrobiona w Orońsku fotografia mężczyzny w takim właśnie 
stroju. W 1889 roku artysta wykonał bezpośrednio z obrazu rysunek, który został 
zamieszczony w piśmie „Kłosy”. 

K.Z.-P. 

I.127
HIsTOrIA
wystawiony na sprzedaż podczas 
aukcji zorganizowanej przez rudolfa 
Bangla w städel-Institut we Frankfur-
cie n. Menem 5 września 1887. 

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1887, s. 916; All. K.-Ch. 1887a, 
s. 958; Kunst für Alle 1887, Jg. 3, H. 1, 
s. 16. 

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 35 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

Jeździec z koszem, 1881, kat. II.274 Do miasta, 1881 lub później, kat. II.275Orońsko. Jeździec na koniu,  
l. 80. XIX w., kat. V.123

I.126

I.127
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I.128 Karczma w stepie, 1881 

Chutor na stepie; Halt in der steppe; Halt vor einer schänke in der steppe; 
Jagdgesselschaft vor einer polnische schenke; Popas przed karczmą; 
Popas przed karczmą polską; Postój; Powrót z polowania; Przed karczmą; 
Przed polską karczmą; Vor einer polnischen schenke; Vor einer polnischen 
schenke in der steppe; wirthshaus in der steppe
olej, płótno, 75 × 136 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 
miejsce przechowywania nieznane

Podczas malowania obrazu Brandt wykorzystał fotografię wykonaną na folwarku 
w Orońsku. Ogólny układ furmanki, postać mężczyzny, a zwłaszcza grupę oga-
rów niemal dosłownie przeniósł na płótno. Postać myśliwego w kapturze ujęta 
ukosem od tyłu, stojąca przy furmance, powraca kilkakrotnie w późniejszych 
obrazach artysty jako niezależny temat kompozycji wzbogacony o sylwetki koni 
i psów (kat. I.140, I.141). 

W relacjach z prestiżowych wystaw w Berlinie i Wiedniu pojawiło się wiele 
pochlebnych opinii na temat obrazu. Powtarzała je prasa krajowa, która zgodnie 
chwaliła przesyconą powietrzem atmosferę nastrojowego płótna i podkreślała 
znakomity rysunek postaci ludzi i zwierząt.

Na fotografii obrazu wykonanej w 1881 roku, zamieszczonej w Albumie Ga-
lerii Wimmer, w sygnaturze widoczna jest data „1881”, która została umieszczona 
przed słowem „Warszawa”. Natomiast na zdjęciu dzieła, które było wystawione 
na sprzedaż w 1928 roku w tym samym salonie sztuki, data jest już niewidoczna. 
Obecnie trudno ustalić przyczyny jej usunięcia.

K.Z.-P. 

I.128
HIsTOrIA
Na początku 1881 kupiony przez Ga-
lerie wimmer, a 9 lutego sprzedany 
do Hofkunsthandlung Honrath & van 
Baerle w Berlinie, gdzie zaprezentowa-
no go publiczności w lipcu tegoż roku. 
Jeszcze we wrześniu 1881 eksponowa-
ny na dorocznej wystawie w Berlinie 
z przeznaczeniem na sprzedaż. Po-
nownie oferowany do zakupu wiosną 
1882 podczas prezentacji w wiedeń-
skim Künstlerhausie. 26 października 
po zakończeniu wystawy powrócił do 
właściciela, berlińskiego salonu Hon-
rath & van Baerle. w marcu 1884 za-
prezentowany w Kunstsalon J. schnell 
& sohn w wiedniu. w 1928 był ponow-
nie sprzedawany w Galerie wimmer, 
kupiony przez seweryna Jasielskiego, 
właściciela salonu sztuki w warsza-
wie. Zapewne tam został nabyty przez 
Gustawa wertheima (1878–1939). Do 
1939 znajdował się w jego mieszkaniu 
w warszawie. Prawdopodobnie w 1948 
przyjęty do sprzedaży w salonie sztuki 
„skarbiec” w warszawie. 

wYsTAwY
1881 Berlin, Königliche Akademie  
der Künste (s. 20, nr kat. 96)
1882 wiedeń, Künstlerhaus (s. 176, 
nr kat. 69; s. 229, nr kat. 69) 

BIBLIOGrAFIA
Berliner Börsen-Zeitung 1881, Nr. 42, 
s. 5; Fendler 1881, s. 613; Kraszewski 
1881, s. 347; Kur. warsz. 1882, nr 100, 
s. 3; ranzoni 1882, s. 4; smólski 1882, 
s. 2; smólski 1882a, s. 2; Zawadzki 
1882, s. 30; All. K.-Ch. 1884, s. 243; 
rosenberg 1887, s. 46; Boetticher 1895, 
s. 129, nr 26 i 28 [zamieszczony dwu-
krotnie]; Czernic-Żalińska 1966, s. 504; 
Ptaszyńska 2012, s. 120.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer I., sygn. BVO23347287, s. 58, 
nr 685 [dwie fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów (73 × 129, 78 × 140), daty 
namalowania lub przyjęcia przez Gale-
rie wimmer, daty sprzedaży, ceny oraz 
nabywcy]. Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 106020. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke 1882, rkps, poz. 316 [re-
jestr obrazów przyjętych na wystawy 
za rok 1882]. 

Orońsko. Bryczka zaprzężona w trójkę koni,  
ok. 1880, kat. V.93

I.129 Kozak z końmi i psem, 1881   

Czaty; Popas; The rendezvous
olej, płótno, 40,2 × 63,8
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881
własność prywatna

I.129
HIsTOrIA
w 1881 w Galerie wimmer w Mona-
chium C.T. Brush z Cleveland kupił 
obraz za 3000 marek. w marcu 2001 
był on wystawiony na aukcji Christie’s 
w Londynie, gdzie osiągnął niezwykle 
wysoką, jak na dzieło malarstwa pol-
skiego, cenę 53 tysięcy funtów.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Christie’s 30.03.2001, 
nr kat. i il. 42.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer, sygn. BVO23347287, nr 508 [fot. 
obrazu z oznaczeniem wymiarów, 
daty namalowania lub przyjęcia przez 
Galerie wimmer, ceny sprzedaży 
oraz nazwiska nabywcy]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 67573 MNw [fot. obrazu].studia koni, 1881, kat. II.228

I.128

I.129
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I.128 Karczma w stepie, 1881 

Chutor na stepie; Halt in der steppe; Halt vor einer schänke in der steppe; 
Jagdgesselschaft vor einer polnische schenke; Popas przed karczmą; 
Popas przed karczmą polską; Postój; Powrót z polowania; Przed karczmą; 
Przed polską karczmą; Vor einer polnischen schenke; Vor einer polnischen 
schenke in der steppe; wirthshaus in der steppe
olej, płótno, 75 × 136 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 
miejsce przechowywania nieznane

Podczas malowania obrazu Brandt wykorzystał fotografię wykonaną na folwarku 
w Orońsku. Ogólny układ furmanki, postać mężczyzny, a zwłaszcza grupę oga-
rów niemal dosłownie przeniósł na płótno. Postać myśliwego w kapturze ujęta 
ukosem od tyłu, stojąca przy furmance, powraca kilkakrotnie w późniejszych 
obrazach artysty jako niezależny temat kompozycji wzbogacony o sylwetki koni 
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K.Z.-P. 

I.128
HIsTOrIA
Na początku 1881 kupiony przez Ga-
lerie wimmer, a 9 lutego sprzedany 
do Hofkunsthandlung Honrath & van 
Baerle w Berlinie, gdzie zaprezentowa-
no go publiczności w lipcu tegoż roku. 
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po zakończeniu wystawy powrócił do 
właściciela, berlińskiego salonu Hon-
rath & van Baerle. w marcu 1884 za-
prezentowany w Kunstsalon J. schnell 
& sohn w wiedniu. w 1928 był ponow-
nie sprzedawany w Galerie wimmer, 
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wYsTAwY
1881 Berlin, Königliche Akademie  
der Künste (s. 20, nr kat. 96)
1882 wiedeń, Künstlerhaus (s. 176, 
nr kat. 69; s. 229, nr kat. 69) 

BIBLIOGrAFIA
Berliner Börsen-Zeitung 1881, Nr. 42, 
s. 5; Fendler 1881, s. 613; Kraszewski 
1881, s. 347; Kur. warsz. 1882, nr 100, 
s. 3; ranzoni 1882, s. 4; smólski 1882, 
s. 2; smólski 1882a, s. 2; Zawadzki 
1882, s. 30; All. K.-Ch. 1884, s. 243; 
rosenberg 1887, s. 46; Boetticher 1895, 
s. 129, nr 26 i 28 [zamieszczony dwu-
krotnie]; Czernic-Żalińska 1966, s. 504; 
Ptaszyńska 2012, s. 120.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer I., sygn. BVO23347287, s. 58, 
nr 685 [dwie fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów (73 × 129, 78 × 140), daty 
namalowania lub przyjęcia przez Gale-
rie wimmer, daty sprzedaży, ceny oraz 
nabywcy]. Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 106020. KHA, Einlaufbuch der 
Kunstwerke 1882, rkps, poz. 316 [re-
jestr obrazów przyjętych na wystawy 
za rok 1882]. 

Orońsko. Bryczka zaprzężona w trójkę koni,  
ok. 1880, kat. V.93

I.129 Kozak z końmi i psem, 1881   

Czaty; Popas; The rendezvous
olej, płótno, 40,2 × 63,8
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881
własność prywatna

I.129
HIsTOrIA
w 1881 w Galerie wimmer w Mona-
chium C.T. Brush z Cleveland kupił 
obraz za 3000 marek. w marcu 2001 
był on wystawiony na aukcji Christie’s 
w Londynie, gdzie osiągnął niezwykle 
wysoką, jak na dzieło malarstwa pol-
skiego, cenę 53 tysięcy funtów.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Christie’s 30.03.2001, 
nr kat. i il. 42.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer, sygn. BVO23347287, nr 508 [fot. 
obrazu z oznaczeniem wymiarów, 
daty namalowania lub przyjęcia przez 
Galerie wimmer, ceny sprzedaży 
oraz nazwiska nabywcy]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 67573 MNw [fot. obrazu].studia koni, 1881, kat. II.228

I.128

I.129
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I.130 Kozak na koniu, 1881 

Czaty; Kozak na czatach
olej, płótno, 37,5 × 46,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1881 r.
własność prywatna

I.131 Kozak na koniu, 1881    

Kozak na czatach
olej, płótno, 36 × 66,5 
napis p.d.: A. Z. Orońsk. | od | J.B. 1881.
Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku, nr inw. M-CrP/AH/56
Kupiony w październiku 1985 w salonie Veritas w warszawie

I.130
HIsTOrIA
Jeszcze przed ukończeniem obrazu 
Brandt wykonał rysunek, według któ-
rego powstał drzeworyt (kat. II.271) 
autorstwa Michała Kluczewskiego 
stanowiący premium dla czytelników 
„Tygodnika Powszechnego” w czwar-
tym kwartale 1880. w 1881 obraz był 
wystawiony na sprzedaż w Galerie 
wimmer w Monachium, w kwietniu 
tego samego roku kupiony przez Hof-
kunsthandlung Honrath & van Baerle 
z Berlina za 1700 marek. w drugiej 
połowie XX wieku znajdował się w ko-
lekcji Barbary Lewkowicz (1938–2013) 
i jej męża włodzimierza Odojewskiego 
(1930–2016) w Monachium. Później 
własność wojciecha Fibaka.

wYsTAwY
1979 Monachium, Haus der Kunst 
(nr kat. i il. 23) 

BIBLIOGrAFIA 
Fedoruk 1976, s. 41; Grzybkowska 1981, 
s. 66, il. 8 na s. 68; stępień 1981, s. 81; 
Bühler 1993, s. 158, il. 69; Bühler 1998, 
s. 152, il. 69.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 59, 
nr 735 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, daty 
sprzedaży, ceny oraz nabywcy].

I.131
wYsTAwY
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 186, il. na s. 116)
2015–2016 Zamość, Arsenał

BIBLIOGrAFIA 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 18; 
Bühler 1998, s. 111; Bartoszek 2015, 
s. 32, il. na s. 32, 116; Micke-Broniarek 
2015, s. 16, il. na s. 116.

I.132
HIsTOrIA
we wrześniu 1987 sprzedany w Neu-
meister w Monachium, ponownie 
wystawiony tam w grudniu 1996. Na-
stępnie w ofertach Domów Aukcyjnych 
Agra-Art i Polswiss Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kłosy 1881, nr 832, il. na s. 361; Za-
krzewski 1947, s. 167; Kat. Neumei-
ster 23.09.1987, nr kat. 684, il. 163, 
4.12.1996, nr kat. 566, il. 136; Kat. Agra-
-Art 9.03.1997, nr kat. 13; Olchowska-
-schmidt 1997, s. 24, il. na s. 23; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, il. na s. 109.

W latach 1880–1881 Brandt, być może ze względów komercyjnych, kilkakrotnie 
powtarzał motyw Kozaka z koniem ukazanego w rozległej, pustej przestrzeni 
stepu. Były to obrazy niewielkich rozmiarów, a zatem łatwo znajdujące nabyw-
ców. Swoistą zapowiedź tego typu przedstawień stanowi kompozycja powstała 
około 1878 roku, powtórzona w wersji akwarelowej i olejnej (kat. I.109, II.251), 
wyróżniająca się pionowym formatem i nieco inną budową — z sylwetką konia 
na pierwszym planie. Bardzo oszczędnie zaznaczona partia pejzażu z szeroko 
rozlaną rzeką w tle przywodzi na myśl płótno zatytułowane Kozak u przewozu. 
Warto zaznaczyć, że do tych niewielkich obrazków artysta przygotowywał się 
równie starannie, jak do dużych kompozycji istotnych w kształtowaniu główne-
go nurtu jego twórczości. Świadczą o tym precyzyjnie opracowane rysunkowe 
studia obydwu jeźdźców i koni uwiecznionych na czterech obrazach. Najpraw-
dopodobniej zostały wykonane z natury, odtwarzają wygląd pozujących modeli 
w odpowiednich strojach, z wszelkimi akcesoriami kozackiego ekwipunku. Ry-
sunek zatytułowany Czaty stanowi bezpośredni wzór dla Kozaka na koniu. Druga 
wersja olejna tego dzieła, o odwróconym układzie kompozycji, została nama-
lowana w sposób o wiele bardziej szkicowy i pobieżny. Artysta zmienił tu gest 
rąk palącego fajkę Kozaka oraz sposób prezentacji jego uzbrojenia. Majaczącą 

Czaty, 1880, kat. II.270
I.130

I.131

I.132 Kozak u przewozu, 1881 

Kosakenkrieger mit schimmel am Flussufer
olej, płótno, 26 × 37,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.132
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w oddali rzekę zastąpił sumarycznie zaznaczoną na pierwszym planie partią 
wysokich traw. Inny jest także nastrój tego obrazu, utrzymanego w ciemniejszej 
gamie barwnej — rozległą przestrzeń stepu wypełnia mgliste światło zapadające-
go z wolna zmierzchu. Wykonany w dwóch wersjach rysunek Kozaka stojącego 
obok konia (kat. II.268, II.269) znalazł wierne odwzorowanie w dwóch pracach 
olejnych, które różnią się sposobem kadrowania (format pionowy i poziomy) 
oraz przedstawieniem partii pejzażowej1. Ukazana frontalnie postać o niemłodej, 
wyraziście scharakteryzowanej twarzy, przyciąga wzrok barwnym zróżnicowa-
niem stroju i bogactwem rozmaitych akcesoriów militarnych. Natomiast Kozak 
u przewozu zwraca uwagę niekonwencjonalnym sposobem prezentacji tytuło-
wego bohatera, zwróconego niemal tyłem do widza, wpatrzonego w przestrzeń 
szeroko rozlanej rzeki. 

Jeden z trzech obrazów: Kozak na stanowisku, Na czatach lub Kozak u przewozu 
był w 1882 roku prezentowany w TPSP w Krakowie, o czym informował Marian 
Sokołowski na łamach „Czasu”2.

E.M.-B.

1   Nie sposób ocenić, czy występują różnice kolorystyczne i warsz-
tatowe, jako że obraz Na czatach nie został odnaleziony, jest znany 
jedynie z reprodukcji pochodzącej z 1902 roku. Z tego też względu 
trudno go precyzyjnie datować.

2  Sokołowski 1882, s. 1.

I.134 Na czatach, po 1881  

sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.133 Kozak na stanowisku, po 1881   

Cossack watchman; Kosak auf Vorposten; Kosakenposten
olej, płótno, 26 × 37,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
własność GK Capital

Kozak ukraiński, 1880, kat. II.268

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 74; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 1. 

I.133
HIsTOrIA
Przed 1910 był w posiadaniu węgier-
skiego polityka i dyplomaty Miklósa 
de szemere (1856–1919). w grudniu 
1910 wystawiony na sprzedaż na aukcji 
jego zbiorów w Kaiserlich-Königliches 
Versteigerungsamt (Dorotheum) 
w wiedniu. Później własność Kunst-
handlung Anton stöckl w Karlsbadzie. 
Od około 1980 w kolekcji prywatnej, 
prawdopodobnie w Monachium. 
w czerwcu 2012 sprzedany na aukcji 
sotheby’s w Londynie, a w październi-
ku 2017 w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Dorotheum 9.17.12.1910, s. 44, 
nr kat. i il. 374, tabl. XXII; Bühler 1993, 
s. 159, il. 74; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 61; Bühler 1998, s. 152, il. 74; 
Kat. sotheby’s 11.06. 2012, nr kat. i il. 11; 
Kat. Agra-Art 15.10.2017, nr kat. i il. 19.

I.134
BIBLIOGrAFIA 
Kraj 1902, nr 23, tabl. nlb. 

I.133

I.134

Kozak ukraiński, 1880, kat. II.269 
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de szemere (1856–1919). w grudniu 
1910 wystawiony na sprzedaż na aukcji 
jego zbiorów w Kaiserlich-Königliches 
Versteigerungsamt (Dorotheum) 
w wiedniu. Później własność Kunst-
handlung Anton stöckl w Karlsbadzie. 
Od około 1980 w kolekcji prywatnej, 
prawdopodobnie w Monachium. 
w czerwcu 2012 sprzedany na aukcji 
sotheby’s w Londynie, a w październi-
ku 2017 w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Dorotheum 9.17.12.1910, s. 44, 
nr kat. i il. 374, tabl. XXII; Bühler 1993, 
s. 159, il. 74; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 61; Bühler 1998, s. 152, il. 74; 
Kat. sotheby’s 11.06. 2012, nr kat. i il. 11; 
Kat. Agra-Art 15.10.2017, nr kat. i il. 19.

I.134
BIBLIOGrAFIA 
Kraj 1902, nr 23, tabl. nlb. 

I.133

I.134

Kozak ukraiński, 1880, kat. II.269 
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I.135 Postój w miasteczku, ok. 1881  

olej, płótno, 71,5 × 107 
sygn. l.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.136 Powrót z końskiego jarmarku, po 1881    

Heimkehr vom Pferdemarkt; Outside an Inn. winter; Pferde vor einem 
Gehöft. winter; return from the Horse Fair; rückkehr vom Pferdemarkt; 
w ujeździe; w zajeździe
olej, płótno, 68,5 × 127 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Przy komponowaniu przestrzeni obrazu artysta wykorzystał fotografię budynku 
starego zajazdu usytuowanego przy rogu Rynku i ul. Nadwiślańskiej w Kazi-
mierzu. Zapewne przywiózł ją z wycieczki, którą odbył w 1875 roku. Do nama-
lowania tej rozbudowanej i stłoczonej na małym obszarze sceny przygotował 
szereg szkiców rysunkowych. Odmienną koncepcję tego tematu zrealizował 
w studium olejnym znanym z warszawskiego rynku antykwarycznego. W tym 
obrazie szkicowo ujęta scena przed zajazdem wyłania się z zapadającego zmierz-
chu. Pod urokiem płótna pozostawał Apoloniusz Kędzierski, zwracając uwagę na 
jego nastrojowy i nostalgiczny charakter: „Przedmiot, o który malarz zaczepił, 
to — noc. Nieba tylko skrawek ponad domostwami lichej mieściny, dalej, śród 
ładownych sani z końmi majaczą ciemne postacie, w głębi zaś tli się w podcie-
niach kaganek i dość”1. 

Być może jedno z dzieł jest tożsame z obrazem Zajazd (kat. IV.115).
K.Z.-P. 

1  Kędzierski 1909, s. 19.

I.135
HIsTOrIA
Zapewne w latach 20. XX wieku wysta-
wiony na sprzedaż w salonie Artystycz-
nym Feliksa rychlinga w warszawie, 
w 1926 był jeszcze w jego posiadaniu. 
w grudniu 1995 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie, 
a w maju 2007 w Domu Aukcyjnym 
Polswiss Art w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 89)

BIBLIOGrAFIA 
Kędzierski 1909, s. 19; Kędzierski 
1915, s. 405; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; Kat. Agra-Art 10.12.1995, 
nr kat. i il. 13; Bołdok 2004, s. 324; 
Kat. Polswiss Art 27.05.2007, 
nr kat. i il. 12; Micke-Broniarek 2015, 
s. 11, il. na s. 11, 98.

I.136
HIsTOrIA
w czerwcu 1890 zaprezentowany 
w wiedeńskim Künstlerhausie jako 
własność bankiera i polityka ba-
rona Moritza von Königswartera 
(1837–1893) z wiednia. w maju 1906 
jego zbiory wystawiono na sprzedaż 
w Kunsthand lung Friedrich schwarz 
w wiedniu, gdzie 14 maja został 
kupiony przez Galerie Heinemann 
z Monachium. 11 sierpnia 1910 nabył go 
przemysłowiec Juliusz Teodor Heinzel 
von Hohenfels (1861–1922) z Łodzi. Po 
jego śmierci przeszedł na własność 
syna romana (1902–1991). Do połowy 
1937 znajdował się w rodzinnym pa-
łacu w Parku Julianowskim w Łodzi, 
następnie został przewieziony do 
mieszkania w warszawie. w czasie po-
wstania warszawskiego część kolekcji 
Heinzla uległa grabieży lub spaleniu. 
w październiku 1993 obraz pojawił się 
na aukcji w sotheby’s w Nowym Jorku. 

wYsTAwY
1884 Drezno, wystawa akademicka 
1890 wiedeń, Künstlerhaus 
1916 Łódź, Fabryka Heinzla 
(s. 13, nr kat. 174) 

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1890, s. 328; Boetticher 
1895, s. 130, nr 36; Kat. schwarz 
9–10.05.1906, nr kat. 30 i il.; Kat. He-
inemann grudzień 1906, s. 17, 
nr kat. 47, styczeń 1907, s. 15, nr kat. 47, 
luty 1907, s. 14, nr kat. 47, marzec 1907, 
s. 5, nr kat. 43, lato 1907, s. 6, nr kat. 61,  
1907/1908, s. 100 i il., styczeń 1908, 
s. 6, nr kat. 56, kwiecień 1908, s. 5, 
nr kat. 39, lato 1908, s. 6, nr kat. 58, 
jesień 1908, s. 6, nr kat. 54, 1908/1909, 
s. 24 i il., kwiecień–maj 1909, s. 5, 
nr kat. 32, maj–czerwiec 1909, s. 5, 
nr kat. 41, sierpień–wrzesień 1909, s. 5, 
nr kat. 41, październik–listopad 1909, 

s. 5, nr kat. 39, luty–marzec 1910, s. 5, 
nr kat. 40, lato 1910, s. 5, nr kat. 45; 
Chwalewik 1926, s. 440; strzałkowski 
1991, s. 28, poz. 41; Kat. sotheby’s 
13.10.1993, nr kat. i il. 142; Kunstpreis 
Jahrbuch 1994, s. 348; Pytlas 1994, 
s. 249; Jaworski 2000, s. 66; strzał-
kowski 2004, s. 41; Kacprzak 2009, 
s. 114; Kacprzak 2013, s. 80; Kacprzak 
2015, s. 240, 368, nr kat. 607.

ArCHIwALIA 
CMwŁ, Wystawa sztuk pięknych 
na dochód Wielkiej Kwesty Ogól
nokrajowej „Ratujcie dzieci”, Łódź, 
1916, nr inw. CMw-10955/H/118, il. na 
s. 17 [album z fotografiami]. GNN, 
Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-931, rkps [kwit 
sprzedaży z 1910, nr 8292]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-04–52, rkps, s. 50 [obraz kupiony 
w 1906, sprzedany w 1910]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 133184 MNw [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty]. sMB-ZA, Dokumen
tation zur Kunst des 19. bis 21. Jahr
hunderts: Brandt Josef [repr. obrazu 
z katalogu, napis na verso: „Auct. 9. 10. 
Mai 1906 | F. schwarz, wien | Leinw. H. 
67, r. 127”].

I.136

I.135   

Kazimierz nad Wisłą. Stary zajazd przy 
narożniku Rynku i ulicy Nadwiślańskiej, 
ok. 1875, kat. V.65

Mężczyzna zakładający płaszcz, 1881, 
kat. II.276

Jeździec i chłop, 1881, kat. II.276

studia koni, 1881, kat. II.276

Sanie z beczką i snopkiem, 1881, 
kat. II.276
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I.135 Postój w miasteczku, ok. 1881  

olej, płótno, 71,5 × 107 
sygn. l.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.136 Powrót z końskiego jarmarku, po 1881    

Heimkehr vom Pferdemarkt; Outside an Inn. winter; Pferde vor einem 
Gehöft. winter; return from the Horse Fair; rückkehr vom Pferdemarkt; 
w ujeździe; w zajeździe
olej, płótno, 68,5 × 127 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Przy komponowaniu przestrzeni obrazu artysta wykorzystał fotografię budynku 
starego zajazdu usytuowanego przy rogu Rynku i ul. Nadwiślańskiej w Kazi-
mierzu. Zapewne przywiózł ją z wycieczki, którą odbył w 1875 roku. Do nama-
lowania tej rozbudowanej i stłoczonej na małym obszarze sceny przygotował 
szereg szkiców rysunkowych. Odmienną koncepcję tego tematu zrealizował 
w studium olejnym znanym z warszawskiego rynku antykwarycznego. W tym 
obrazie szkicowo ujęta scena przed zajazdem wyłania się z zapadającego zmierz-
chu. Pod urokiem płótna pozostawał Apoloniusz Kędzierski, zwracając uwagę na 
jego nastrojowy i nostalgiczny charakter: „Przedmiot, o który malarz zaczepił, 
to — noc. Nieba tylko skrawek ponad domostwami lichej mieściny, dalej, śród 
ładownych sani z końmi majaczą ciemne postacie, w głębi zaś tli się w podcie-
niach kaganek i dość”1. 

Być może jedno z dzieł jest tożsame z obrazem Zajazd (kat. IV.115).
K.Z.-P. 

1  Kędzierski 1909, s. 19.

I.135
HIsTOrIA
Zapewne w latach 20. XX wieku wysta-
wiony na sprzedaż w salonie Artystycz-
nym Feliksa rychlinga w warszawie, 
w 1926 był jeszcze w jego posiadaniu. 
w grudniu 1995 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie, 
a w maju 2007 w Domu Aukcyjnym 
Polswiss Art w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 89)

BIBLIOGrAFIA 
Kędzierski 1909, s. 19; Kędzierski 
1915, s. 405; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; Kat. Agra-Art 10.12.1995, 
nr kat. i il. 13; Bołdok 2004, s. 324; 
Kat. Polswiss Art 27.05.2007, 
nr kat. i il. 12; Micke-Broniarek 2015, 
s. 11, il. na s. 11, 98.

I.136
HIsTOrIA
w czerwcu 1890 zaprezentowany 
w wiedeńskim Künstlerhausie jako 
własność bankiera i polityka ba-
rona Moritza von Königswartera 
(1837–1893) z wiednia. w maju 1906 
jego zbiory wystawiono na sprzedaż 
w Kunsthand lung Friedrich schwarz 
w wiedniu, gdzie 14 maja został 
kupiony przez Galerie Heinemann 
z Monachium. 11 sierpnia 1910 nabył go 
przemysłowiec Juliusz Teodor Heinzel 
von Hohenfels (1861–1922) z Łodzi. Po 
jego śmierci przeszedł na własność 
syna romana (1902–1991). Do połowy 
1937 znajdował się w rodzinnym pa-
łacu w Parku Julianowskim w Łodzi, 
następnie został przewieziony do 
mieszkania w warszawie. w czasie po-
wstania warszawskiego część kolekcji 
Heinzla uległa grabieży lub spaleniu. 
w październiku 1993 obraz pojawił się 
na aukcji w sotheby’s w Nowym Jorku. 

wYsTAwY
1884 Drezno, wystawa akademicka 
1890 wiedeń, Künstlerhaus 
1916 Łódź, Fabryka Heinzla 
(s. 13, nr kat. 174) 

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1890, s. 328; Boetticher 
1895, s. 130, nr 36; Kat. schwarz 
9–10.05.1906, nr kat. 30 i il.; Kat. He-
inemann grudzień 1906, s. 17, 
nr kat. 47, styczeń 1907, s. 15, nr kat. 47, 
luty 1907, s. 14, nr kat. 47, marzec 1907, 
s. 5, nr kat. 43, lato 1907, s. 6, nr kat. 61,  
1907/1908, s. 100 i il., styczeń 1908, 
s. 6, nr kat. 56, kwiecień 1908, s. 5, 
nr kat. 39, lato 1908, s. 6, nr kat. 58, 
jesień 1908, s. 6, nr kat. 54, 1908/1909, 
s. 24 i il., kwiecień–maj 1909, s. 5, 
nr kat. 32, maj–czerwiec 1909, s. 5, 
nr kat. 41, sierpień–wrzesień 1909, s. 5, 
nr kat. 41, październik–listopad 1909, 

s. 5, nr kat. 39, luty–marzec 1910, s. 5, 
nr kat. 40, lato 1910, s. 5, nr kat. 45; 
Chwalewik 1926, s. 440; strzałkowski 
1991, s. 28, poz. 41; Kat. sotheby’s 
13.10.1993, nr kat. i il. 142; Kunstpreis 
Jahrbuch 1994, s. 348; Pytlas 1994, 
s. 249; Jaworski 2000, s. 66; strzał-
kowski 2004, s. 41; Kacprzak 2009, 
s. 114; Kacprzak 2013, s. 80; Kacprzak 
2015, s. 240, 368, nr kat. 607.

ArCHIwALIA 
CMwŁ, Wystawa sztuk pięknych 
na dochód Wielkiej Kwesty Ogól
nokrajowej „Ratujcie dzieci”, Łódź, 
1916, nr inw. CMw-10955/H/118, il. na 
s. 17 [album z fotografiami]. GNN, 
Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-931, rkps [kwit 
sprzedaży z 1910, nr 8292]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-04–52, rkps, s. 50 [obraz kupiony 
w 1906, sprzedany w 1910]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 133184 MNw [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty]. sMB-ZA, Dokumen
tation zur Kunst des 19. bis 21. Jahr
hunderts: Brandt Josef [repr. obrazu 
z katalogu, napis na verso: „Auct. 9. 10. 
Mai 1906 | F. schwarz, wien | Leinw. H. 
67, r. 127”].

I.136

I.135   

Kazimierz nad Wisłą. Stary zajazd przy 
narożniku Rynku i ulicy Nadwiślańskiej, 
ok. 1875, kat. V.65

Mężczyzna zakładający płaszcz, 1881, 
kat. II.276

Jeździec i chłop, 1881, kat. II.276

studia koni, 1881, kat. II.276

Sanie z beczką i snopkiem, 1881, 
kat. II.276
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I.137 Na polanie, 1882    

Aufbruch zur Jagd; En route pour la chasse; Przed polowaniem
olej, płótno, 80 × 134
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1882 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Na początku lat 80. Brandt coraz częściej podejmował w twórczości wątek my-
śliwski. Malował wyjazdy i powroty z polowania, ukazując myśliwych w brycz-
kach z towarzyszącymi im psami lub pojedynczych jeźdźców. Przy komponowa-
niu tego obrazu wykorzystał wykonaną w Orońsku fotografię gajowego na koniu. 
Jego postać umieścił na drugim planie z prawej strony płótna. 

 K.Z.-P. 

I.137
HIsTOrIA
Znajdował się w ofercie handlowej Ga-
lerie Miethke w wiedniu co najmniej od 
7 stycznia do 19 sierpnia 1882. w 1926 
był własnością inżyniera Apolinarego 
Przybylskiego (1878–1960) w war-
szawie. w 1937 nadal należał do jego 
zbiorów*.

*  Historia kolekcji Apolinarego Przybyl-

skiego, zob. kat. I.74.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 21, 
il. na s. 33)
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 829) 
1934 warszawa, TZsP (s. 10, nr kat. 19 
i il.; franc.: s. 6, nr kat. 19, il.)
1937 warszawa, TZsP (s. 14, nr kat. 10)

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1882, Nr. 14, s. 179; Tyg. Il. 
1886, nr 169, il. na s. 200; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Husarski 1929, 
il. na s. 380; sprawozd. TZsP 1929, 
s. nlb. 43; sprawozd. TZsP 1934, s. 17; 
sprawozd. TZsP 1937, s. nlb. 39; Za-
krzewski 1947, s. 167 [dat. 1886]; Maza-
raki 1982, s. 17, il. na s. 16. 

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4945 [fot. repr. 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39613 
MNw, DI 95813/27 MNw [fot. obrazu]. 
 

I.138 Furmanka w stepie, 1882 

Odpoczynek; rast
olej, 43 × 82
sygn. u dołu: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882 
miejsce przechowywania nieznane

I.138
HIsTOrIA
w 1882 kupiony przez Galerie wimmer 
w Monachium, gdzie 4 kwietnia 1883 
nabył go Ludwig Erdwin Amsinck 
(1826–1897), kupiec i mecenas sztuki 
z Hamburga. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 15, 
nr 1135 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, daty 
sprzedaży, ceny oraz nabywcy].

I.139
HIsTOrIA
w grudniu 1924 wystawiony na sprze-
daż w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium na aukcji dzieł ze zbio-
rów muzealnych i prywatnych.

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1883, nr 3, il. na s. 45; Kat. Hel-
bing 10–11.12.1924, nr kat. i il. 35; 
Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 1883]. 

Orońsko. Jeździec na koniu i luzak,  
ok. 1880–1882, kat. V.94

Furmanka, 1882, kat.  II.276

I.137

Dwa studia chłopa, 1882, kat.  II.276

Furmanka w stepie, 1882, kat. II.342 

Dwa konie przy dyszlu, 1882, kat. II.276

I.139 Odpoczynek w lesie, 1882   

Auf Vorposten
olej, deska, 50 × 42
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1882. 
miejsce przechowywania nieznane

I.138

I.139
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I.137 Na polanie, 1882    

Aufbruch zur Jagd; En route pour la chasse; Przed polowaniem
olej, płótno, 80 × 134
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1882 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Na początku lat 80. Brandt coraz częściej podejmował w twórczości wątek my-
śliwski. Malował wyjazdy i powroty z polowania, ukazując myśliwych w brycz-
kach z towarzyszącymi im psami lub pojedynczych jeźdźców. Przy komponowa-
niu tego obrazu wykorzystał wykonaną w Orońsku fotografię gajowego na koniu. 
Jego postać umieścił na drugim planie z prawej strony płótna. 

 K.Z.-P. 

I.137
HIsTOrIA
Znajdował się w ofercie handlowej Ga-
lerie Miethke w wiedniu co najmniej od 
7 stycznia do 19 sierpnia 1882. w 1926 
był własnością inżyniera Apolinarego 
Przybylskiego (1878–1960) w war-
szawie. w 1937 nadal należał do jego 
zbiorów*.

*  Historia kolekcji Apolinarego Przybyl-

skiego, zob. kat. I.74.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 21, 
il. na s. 33)
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 829) 
1934 warszawa, TZsP (s. 10, nr kat. 19 
i il.; franc.: s. 6, nr kat. 19, il.)
1937 warszawa, TZsP (s. 14, nr kat. 10)

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1882, Nr. 14, s. 179; Tyg. Il. 
1886, nr 169, il. na s. 200; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Husarski 1929, 
il. na s. 380; sprawozd. TZsP 1929, 
s. nlb. 43; sprawozd. TZsP 1934, s. 17; 
sprawozd. TZsP 1937, s. nlb. 39; Za-
krzewski 1947, s. 167 [dat. 1886]; Maza-
raki 1982, s. 17, il. na s. 16. 

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4945 [fot. repr. 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39613 
MNw, DI 95813/27 MNw [fot. obrazu]. 
 

I.138 Furmanka w stepie, 1882 

Odpoczynek; rast
olej, 43 × 82
sygn. u dołu: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882 
miejsce przechowywania nieznane

I.138
HIsTOrIA
w 1882 kupiony przez Galerie wimmer 
w Monachium, gdzie 4 kwietnia 1883 
nabył go Ludwig Erdwin Amsinck 
(1826–1897), kupiec i mecenas sztuki 
z Hamburga. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 15, 
nr 1135 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, daty 
sprzedaży, ceny oraz nabywcy].

I.139
HIsTOrIA
w grudniu 1924 wystawiony na sprze-
daż w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium na aukcji dzieł ze zbio-
rów muzealnych i prywatnych.

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1883, nr 3, il. na s. 45; Kat. Hel-
bing 10–11.12.1924, nr kat. i il. 35; 
Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 1883]. 

Orońsko. Jeździec na koniu i luzak,  
ok. 1880–1882, kat. V.94

Furmanka, 1882, kat.  II.276

I.137

Dwa studia chłopa, 1882, kat.  II.276

Furmanka w stepie, 1882, kat. II.342 

Dwa konie przy dyszlu, 1882, kat. II.276

I.139 Odpoczynek w lesie, 1882   

Auf Vorposten
olej, deska, 50 × 42
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1882. 
miejsce przechowywania nieznane

I.138

I.139
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I.140 Przed burzą, 1882 

olej, płótno, 48 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882.
Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/M/307/N
Kupiony w 1951 z funduszy Centralnej Komisji Zakupu Muzealiów MKis. 

I.141 Odpoczynek w stepie, po 1882  

Kozak; Na polowanie; stójka
olej, płótno, 30,5 × 38
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy.
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr/119
Dar Izy Marii de Landsberger przekazany w 1983 
jako „Maurycy Poznański in memoriam”.

Przedstawiając w bezkresnej przestrzeni stepu postać myśliwego z końmi, Brandt 
nawiązał zarówno do typu kompozycji, jak i specyficznej nastrojowości serii prac 
ukazujących Kozaka „na stanowisku” lub „u przewozu” (kat. I.130–I.134). Jest to 
kolejny obraz artysty doskonale wpisujący się w monachijski nurt malarstwa 
stimmungowego. Człowiek, zwierzęta i natura zdają się tworzyć harmonijną 
jedność — wyciszenie stepowego krajobrazu, które podkreśla snujący się nisko 
nad ziemią dym ogniska, doskonale koresponduje ze spokojem i biernym ocze-
kiwaniem zwierząt oraz zadumą wpatrzonego w dal mężczyzny. Wrażenie tej 
wspólnoty podkreśla ujednolicona gama barwna, zbudowana z typowych dla 
stimmungu delikatnych tonów zieleni, ochry, błękitu i szarości. Wygląd, strój 
i pozę myśliwego artysta utrwalił w starannym studium rysunkowym, według 
którego została namalowana również centralnie ujęta postać na wcześniejszym 
o rok płótnie Karczma w stepie (kat. I.128).

Stójka jest zapewne szkicem do obrazu Przed burzą, a nie późniejszą repliką 
środkowej części kompozycji, jak odnotowano w katalogu zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu1. Za pierwszą hipotezą przemawia sumaryczny, pobieżny 

I.140
HIsTOrIA
w 1882 sprzedany w Galerie wimmer 
w Monachium za 4500 marek, nabyw-
cą był wiedeński Kunstsalon J. schnell 
& sohn. 

wYsTAwY
1952 Toruń, Muzeum Pomorskie 
(s. 32, nr kat. 10)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 20)
2012–2013 stalowa wola, Mr 
(s. 46, nr kat. 8, il. na s. 12) 

BIBLIOGrAFIA 
Załęska 1962, s. 15, poz. 9; Załęska 
1964, s. 54, il. 21; Załęska 1966, s. 7; 
Derwojed 1969, s. 37, il. 33; sowińska 
1976, s. 42, il. na s. 21; Bühler 1993, 
s. 115; Palacz 1997, s. 78; Bühler 1998, 
s. 111; Kat. zbiorów MOT 2003, s. 46, 
il. na s. 47; Malinowski 2003, s. 182; 
Micke-Broniarek 2005, s. 60, il. na 
s. 58; Bartoszek 2015, s. 25, il. na 
s. 124, 186. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer I., sygn. BVO23347287, s. 20, 
nr 1125 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub przy-
jęcia przez Galerie wimmer, nabywcy 
oraz ceny sprzedaży]. 

I.141
HIsTOrIA
w lutym 1898 własność salonu 
Artystycznego Zygmunta Bartkiewi-
cza w Łodzi, zapewne tam kupiony Dojeżdżacz, 1882, kat. II.277

przez Teresę silberstein (1842–1914). 
Prawdopodobnie należał do posagu 
jej córki sary silberstein (1872–1938), 
która w 1892 poślubiła Maurycego 
Poznańskiego (1868–1937), lub został 
przez nią odziedziczony po śmierci 
matki, nie później niż w 1916. Następ-
nie znalazł się w zespole kilkunastu 
dzieł, które na mocy testamentu ich 
córki, zamieszkałej w Genewie Izy 
Marii de Landsberger (1901–1978), 
zostały ofiarowane Muzeum Polskiemu 
w rapperswilu. 

wYsTAwY 
1898 Łódź, wystawa Artystyczna 
(nr kat. 150) 
1916 Łódź, Fabryka Heinzla (s. 10, 
nr kat. 121)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie  
(s. 155, 181, nr kat. 4, il. na s. 164)
2015–2016 Muzeum Miasta Łodzi,  
Muzeum Miasta Pabianic (s. 158, 
nr kat. 4, il. na s. 118) 

BIBLIOGrAFIA 
Jednodniówka Monachijska 1897, 
il. na s. 5; Bartkiewicz 1898, s. 4; Bołoz- 
-Antoniewicz 1898, s. 119; Łubieński 
1898, s. 1; Tyg. Il. 1898, nr 4, s. 77, il. na 
s.70; Życie 1898, nr 18, il. na s. 207; 
Bartkiewicz 1899, s. 43; wędrowiec 
1905, nr 42, il. na s. 801; Chwalewik 
1926, s. 442; strzałkowski 1991, s. 34, 
56, 64; Pytlas 1994, s. 251; Kat. zbiorów 
MOT 2003, s. 46; stępień 2003, s. 164 
[błędnie utożsamiony z obrazem Przed 
burzą]; Gadowska 2010, s. 57; Tomczak 
2010, s. 110; Kacprzak 2012, s. 133, 134, 
il. na s. 135; Kacprzak 2012a, s. 170, 
poz. 4; Kacprzak 2015, s. 162, 292, 
nr kat. 32, il. 77.

sposób opracowania zarówno grupy figuralnej, jak i partii pejzażu, a także nie-
zbyt fortunne kadrowanie sceny. Po studiach u Franza Adama Brandt doskonale 
znał zasady budowy kompozycji i potrafił je stosować w praktyce, co potwierdza-
ją dziesiątki jego dzieł. Natomiast w tym wypadku wielkość sylwetek człowieka 
i zwierząt jest nieadekwatna do skali całego płótna, wydaje się, że brakuje tu 
powietrza i przestrzeni, a całość sprawia raczej wrażenie fragmentu wyciętego 
z większego obrazu niż samodzielnej, świadomie zakomponowanej pracy. 

Obraz Przed  burzą  być  może  tożsamy z  dziełem  o  identycznym  tytule  
(kat. IV.272). 

 E.M.-B. 

1  Kat. zbiorów MOT 2003, s. 46.

I.140 I.141
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I.140 Przed burzą, 1882 

olej, płótno, 48 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882.
Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/M/307/N
Kupiony w 1951 z funduszy Centralnej Komisji Zakupu Muzealiów MKis. 

I.141 Odpoczynek w stepie, po 1882  

Kozak; Na polowanie; stójka
olej, płótno, 30,5 × 38
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy.
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr/119
Dar Izy Marii de Landsberger przekazany w 1983 
jako „Maurycy Poznański in memoriam”.

Przedstawiając w bezkresnej przestrzeni stepu postać myśliwego z końmi, Brandt 
nawiązał zarówno do typu kompozycji, jak i specyficznej nastrojowości serii prac 
ukazujących Kozaka „na stanowisku” lub „u przewozu” (kat. I.130–I.134). Jest to 
kolejny obraz artysty doskonale wpisujący się w monachijski nurt malarstwa 
stimmungowego. Człowiek, zwierzęta i natura zdają się tworzyć harmonijną 
jedność — wyciszenie stepowego krajobrazu, które podkreśla snujący się nisko 
nad ziemią dym ogniska, doskonale koresponduje ze spokojem i biernym ocze-
kiwaniem zwierząt oraz zadumą wpatrzonego w dal mężczyzny. Wrażenie tej 
wspólnoty podkreśla ujednolicona gama barwna, zbudowana z typowych dla 
stimmungu delikatnych tonów zieleni, ochry, błękitu i szarości. Wygląd, strój 
i pozę myśliwego artysta utrwalił w starannym studium rysunkowym, według 
którego została namalowana również centralnie ujęta postać na wcześniejszym 
o rok płótnie Karczma w stepie (kat. I.128).

Stójka jest zapewne szkicem do obrazu Przed burzą, a nie późniejszą repliką 
środkowej części kompozycji, jak odnotowano w katalogu zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Toruniu1. Za pierwszą hipotezą przemawia sumaryczny, pobieżny 

I.140
HIsTOrIA
w 1882 sprzedany w Galerie wimmer 
w Monachium za 4500 marek, nabyw-
cą był wiedeński Kunstsalon J. schnell 
& sohn. 

wYsTAwY
1952 Toruń, Muzeum Pomorskie 
(s. 32, nr kat. 10)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 20)
2012–2013 stalowa wola, Mr 
(s. 46, nr kat. 8, il. na s. 12) 

BIBLIOGrAFIA 
Załęska 1962, s. 15, poz. 9; Załęska 
1964, s. 54, il. 21; Załęska 1966, s. 7; 
Derwojed 1969, s. 37, il. 33; sowińska 
1976, s. 42, il. na s. 21; Bühler 1993, 
s. 115; Palacz 1997, s. 78; Bühler 1998, 
s. 111; Kat. zbiorów MOT 2003, s. 46, 
il. na s. 47; Malinowski 2003, s. 182; 
Micke-Broniarek 2005, s. 60, il. na 
s. 58; Bartoszek 2015, s. 25, il. na 
s. 124, 186. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer I., sygn. BVO23347287, s. 20, 
nr 1125 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub przy-
jęcia przez Galerie wimmer, nabywcy 
oraz ceny sprzedaży]. 

I.141
HIsTOrIA
w lutym 1898 własność salonu 
Artystycznego Zygmunta Bartkiewi-
cza w Łodzi, zapewne tam kupiony Dojeżdżacz, 1882, kat. II.277

przez Teresę silberstein (1842–1914). 
Prawdopodobnie należał do posagu 
jej córki sary silberstein (1872–1938), 
która w 1892 poślubiła Maurycego 
Poznańskiego (1868–1937), lub został 
przez nią odziedziczony po śmierci 
matki, nie później niż w 1916. Następ-
nie znalazł się w zespole kilkunastu 
dzieł, które na mocy testamentu ich 
córki, zamieszkałej w Genewie Izy 
Marii de Landsberger (1901–1978), 
zostały ofiarowane Muzeum Polskiemu 
w rapperswilu. 

wYsTAwY 
1898 Łódź, wystawa Artystyczna 
(nr kat. 150) 
1916 Łódź, Fabryka Heinzla (s. 10, 
nr kat. 121)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie  
(s. 155, 181, nr kat. 4, il. na s. 164)
2015–2016 Muzeum Miasta Łodzi,  
Muzeum Miasta Pabianic (s. 158, 
nr kat. 4, il. na s. 118) 

BIBLIOGrAFIA 
Jednodniówka Monachijska 1897, 
il. na s. 5; Bartkiewicz 1898, s. 4; Bołoz- 
-Antoniewicz 1898, s. 119; Łubieński 
1898, s. 1; Tyg. Il. 1898, nr 4, s. 77, il. na 
s.70; Życie 1898, nr 18, il. na s. 207; 
Bartkiewicz 1899, s. 43; wędrowiec 
1905, nr 42, il. na s. 801; Chwalewik 
1926, s. 442; strzałkowski 1991, s. 34, 
56, 64; Pytlas 1994, s. 251; Kat. zbiorów 
MOT 2003, s. 46; stępień 2003, s. 164 
[błędnie utożsamiony z obrazem Przed 
burzą]; Gadowska 2010, s. 57; Tomczak 
2010, s. 110; Kacprzak 2012, s. 133, 134, 
il. na s. 135; Kacprzak 2012a, s. 170, 
poz. 4; Kacprzak 2015, s. 162, 292, 
nr kat. 32, il. 77.

sposób opracowania zarówno grupy figuralnej, jak i partii pejzażu, a także nie-
zbyt fortunne kadrowanie sceny. Po studiach u Franza Adama Brandt doskonale 
znał zasady budowy kompozycji i potrafił je stosować w praktyce, co potwierdza-
ją dziesiątki jego dzieł. Natomiast w tym wypadku wielkość sylwetek człowieka 
i zwierząt jest nieadekwatna do skali całego płótna, wydaje się, że brakuje tu 
powietrza i przestrzeni, a całość sprawia raczej wrażenie fragmentu wyciętego 
z większego obrazu niż samodzielnej, świadomie zakomponowanej pracy. 

Obraz Przed  burzą  być  może  tożsamy z  dziełem  o  identycznym  tytule  
(kat. IV.272). 

 E.M.-B. 

1  Kat. zbiorów MOT 2003, s. 46.

I.140 I.141
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I.142 Pogawędka z młodymi praczkami, 1882 

Praczki
olej, płótno, 80 × 135
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsko 1882
własność prywatna

Obraz został namalowany podczas letniego pobytu Brandta w Orońsku. Sceneria 
tamtejszego folwarku stała się źródłem inspiracji do przedstawienia partii pejza-
żowej. Niektóre z rysunków zgromadzonych w szkicowniku z tego okresu mogły 
być pomocne przy opracowywaniu poszczególnych elementów architektoniczno-
-krajobrazowych. Natomiast przy komponowaniu grupy figuralnej artysta posłużył 
się fotografią piorących kobiet, ustawionych przez niego w pozach dokładnie 
odwzorowanych na płótnie. Postać ujętej od tyłu praczki studiował dodatkowo, 
wykonując precyzyjne szkice rysunkowe. Uczestniczący w tej sielskiej scence ro-
dzajowej mężczyźni to zapewne wędrowny smolarz i jego towarzysz, co sugeruje 
umieszczona na wozie potężna ciemna kadź lub beczka. Obraz zwraca uwagę dużą 
swobodą w różnicowaniu póz i gestów postaci, a także trafnie uchwyconą mimiką 
twarzy rozmawiających osób.

 E.M.-B. 

I.142
HIsTOrIA
w latach 90. XX wieku prawdopodob-
nie w kolekcji prywatnej w Niemczech. 
w tym okresie lub nieco wcześniej 
znalazł się w ofercie handlowej Galerie 
Keul & sohn w wiesbaden. Następnie 
w posiadaniu galerii Kunst und An-
tiquitäten C. Bednarczyk w wiedniu. 
w maju 2004 oferowany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie. 
w 2005 ówczesny właściciel zdepo-
nował obraz w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku.

BIBLIOGrAFIA 
Bühler 1993, s. 62, 108, 158, il. 64; 
Bühler 1998, s. 62, 104, 152, il. 64; 
Posiadała 1998, s. 8; Kat. Agra-Art 
23.05.2004, nr kat. i il. 15; Klarecki 
2012, s. 274, il. 57.

Pejzaż z kładką, lata 70. XIX w., kat. II.155

I.142

Orońsko. Praczki, ok. 1880–1882, kat. V.95 Praczka tyłem, 1882, kat. II.297 Praczka tyłem, 1882, kat. II.297

Zabudowania gospodarcze, 1882, kat. II.297Stare zabudowania i snopki, 1882, kat. II.297
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I.142 Pogawędka z młodymi praczkami, 1882 

Praczki
olej, płótno, 80 × 135
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsko 1882
własność prywatna

Obraz został namalowany podczas letniego pobytu Brandta w Orońsku. Sceneria 
tamtejszego folwarku stała się źródłem inspiracji do przedstawienia partii pejza-
żowej. Niektóre z rysunków zgromadzonych w szkicowniku z tego okresu mogły 
być pomocne przy opracowywaniu poszczególnych elementów architektoniczno-
-krajobrazowych. Natomiast przy komponowaniu grupy figuralnej artysta posłużył 
się fotografią piorących kobiet, ustawionych przez niego w pozach dokładnie 
odwzorowanych na płótnie. Postać ujętej od tyłu praczki studiował dodatkowo, 
wykonując precyzyjne szkice rysunkowe. Uczestniczący w tej sielskiej scence ro-
dzajowej mężczyźni to zapewne wędrowny smolarz i jego towarzysz, co sugeruje 
umieszczona na wozie potężna ciemna kadź lub beczka. Obraz zwraca uwagę dużą 
swobodą w różnicowaniu póz i gestów postaci, a także trafnie uchwyconą mimiką 
twarzy rozmawiających osób.

 E.M.-B. 

I.142
HIsTOrIA
w latach 90. XX wieku prawdopodob-
nie w kolekcji prywatnej w Niemczech. 
w tym okresie lub nieco wcześniej 
znalazł się w ofercie handlowej Galerie 
Keul & sohn w wiesbaden. Następnie 
w posiadaniu galerii Kunst und An-
tiquitäten C. Bednarczyk w wiedniu. 
w maju 2004 oferowany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie. 
w 2005 ówczesny właściciel zdepo-
nował obraz w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku.

BIBLIOGrAFIA 
Bühler 1993, s. 62, 108, 158, il. 64; 
Bühler 1998, s. 62, 104, 152, il. 64; 
Posiadała 1998, s. 8; Kat. Agra-Art 
23.05.2004, nr kat. i il. 15; Klarecki 
2012, s. 274, il. 57.

Pejzaż z kładką, lata 70. XIX w., kat. II.155

I.142

Orońsko. Praczki, ok. 1880–1882, kat. V.95 Praczka tyłem, 1882, kat. II.297 Praczka tyłem, 1882, kat. II.297

Zabudowania gospodarcze, 1882, kat. II.297Stare zabudowania i snopki, 1882, kat. II.297
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I.143 Walka o sztandar, 1882   

Kampf um die standarte
olej, płótno, 73 x 130
sygn. l.d.: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882 
miejsce przechowywania nieznane

I.144 Wyścigi, ok. 1882  

Concours hippique; Czyje lepsze?; Die wettfahrt; Horse race; Jazda 
czwórką podolską; Podolische Post; wettrennen; wettfahrt mit einer 
podolischen Judenpost; wettfahrt mit einer podolischen Post; wyścig, 
wyścigi dwóch wozów kozackich; wyścigi wozów kozackich na stepie
olej, 63 × 147
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.143
HIsTOrIA
w marcu 1882 zaprezentowany jako 
dzieło przeznaczone na sprzedaż 
w wiedniu na wystawie zorganizowanej 
przez Kunstsalon J. schnell & sohn 
z wiednia i Galerie Eduard schulte 
z Düsseldorfu, a pod koniec kwietnia 
w galerii schultego w Düsseldorfie. 
w czerwcu 1892 jako dzieło z kolekcji 
przemysłowca Heinricha Theodora 
Höcha (1845–1905) wystawiony na 
sprzedaż w E.A. Fleischmann’s Hof-
kunsthandlung w Monachium.

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1882, Nr. 9, s. 110; Nr. 17, 
s. 224; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 27; Kat. Fleischmann 8.06.1892, 
nr kat. i il. 31; Kunst für Alle 1892, Jg. 7, 
Nr. 19, s. 300. 

I.144
HIsTOrIA
21 listopada 1882 wystawiony na 
sprzedaż w Kunsthandlung N.L. Lep-
ke w Berlinie. w 1883 eksponowany 
w Königliche Akademie der Künste 
w Berlinie, przeznaczony do sprzedaży. 
w 1884 należał do zbiorów ziemianina 
L. Uhle z Maxen. 

wYsTAwY
1882 Brema, Norddeutschen 
Gesamtvereins
1883 Berlin, Königliche Akademie  
der Künste (s. 11, nr kat. 75)
1884 Drezno, Orangeriehaus in der 
Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 44)

BIBLIOGrAFIA
Kunstchronik 1882, s. 445; Ziarno 
1883, nr 21, s. 252; Kunstchronik 1884a, 
s. 693; rosenberg 1887, s. 47; Album 
1889, tabl. 7; Tyg. Il. 1892, nr 121, s. 271, 
il. na s. 265; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 29; wędrowiec 1895, nr 1, s. 18, il. na 
s. 17; Mycielski 1897, s. 711; Ziarno 
1903, nr 20, il. na s. 390–391; schröder 
1911, s. 36; skorobohata-stankiewicz 
1914, s. 12; Brandt 1915, il. nlb. 2; Kle-
czyński 1926, s. 4; Kopera 1929, s. 338; 
Okoń 2006, s. 78.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 69809/1 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.145 Na stanowisku, ok. 1882  

Auf dem Anstand; Dojeżdżacz; Dojeżdżacz na stepie; Na zajęczym szlaku; 
Tędy pomknie zając
olej, płótno, 62 × 100,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność sArP w warszawie

Obraz o tematyce myśliwskiej ukazuje dojeżdżacza na stanowisku oczekującego 
na sygnał rozpoczęcia polowania z chartami. W prawej ręce trzyma on długą 
smycz, przewleczoną przez kółka na obrożach psów, które w odpowiednim mo-
mencie zostaną z niej spuszczone, aby rozpocząć pogoń za zającem lub lisem. 
W przeciwieństwie do posokowców, charty podczas szczucia zwierzyny wyko-
rzystują przede wszystkim zmysł wzroku, a nie węchu. Dlatego polowania tego 
typu nie odbywały się w lasach czy zagajnikach, lecz na odkrytym terenie łąk, 
wrzosowisk lub stepu. Było to podyktowane również względami bezpieczeństwa 
i troski o psy, które osiągając w pościgu ogromną prędkość, mogły się łatwo 
zranić w zderzeniu z drzewem lub inną przeszkodą. 

  E.M.-B. 
I.145
BIBLIOGrAFIA 
Album 1889, tabl. 10; Świat 1892, nr 2, 
il. na s. 37; Bies. Lit. 1895, nr 41, s. 231, 
il. na s. 225; Mycielski 1897, s. 711; 
Bies. Lit. 1899, nr 8, il. na s. 151; Tyg. Il. 
1899, nr 9, s. 177, il. na s. 170; wędro-
wiec 1899, il. na s. 985; schröder 1911, 
s. 36; skorobohata-stankiewicz 1914, 
s. 12; Brandt 1915, il. nlb. 11; Kleczyński 
1926, s. 4; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 63; Micke-Broniarek 2015, s. 13.

I.143

I.144

I.145



174 175MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.143 Walka o sztandar, 1882   

Kampf um die standarte
olej, płótno, 73 x 130
sygn. l.d.: Józef Brandt z Warszawy | Monachium 1882 
miejsce przechowywania nieznane

I.144 Wyścigi, ok. 1882  

Concours hippique; Czyje lepsze?; Die wettfahrt; Horse race; Jazda 
czwórką podolską; Podolische Post; wettrennen; wettfahrt mit einer 
podolischen Judenpost; wettfahrt mit einer podolischen Post; wyścig, 
wyścigi dwóch wozów kozackich; wyścigi wozów kozackich na stepie
olej, 63 × 147
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.143
HIsTOrIA
w marcu 1882 zaprezentowany jako 
dzieło przeznaczone na sprzedaż 
w wiedniu na wystawie zorganizowanej 
przez Kunstsalon J. schnell & sohn 
z wiednia i Galerie Eduard schulte 
z Düsseldorfu, a pod koniec kwietnia 
w galerii schultego w Düsseldorfie. 
w czerwcu 1892 jako dzieło z kolekcji 
przemysłowca Heinricha Theodora 
Höcha (1845–1905) wystawiony na 
sprzedaż w E.A. Fleischmann’s Hof-
kunsthandlung w Monachium.

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1882, Nr. 9, s. 110; Nr. 17, 
s. 224; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 27; Kat. Fleischmann 8.06.1892, 
nr kat. i il. 31; Kunst für Alle 1892, Jg. 7, 
Nr. 19, s. 300. 

I.144
HIsTOrIA
21 listopada 1882 wystawiony na 
sprzedaż w Kunsthandlung N.L. Lep-
ke w Berlinie. w 1883 eksponowany 
w Königliche Akademie der Künste 
w Berlinie, przeznaczony do sprzedaży. 
w 1884 należał do zbiorów ziemianina 
L. Uhle z Maxen. 

wYsTAwY
1882 Brema, Norddeutschen 
Gesamtvereins
1883 Berlin, Königliche Akademie  
der Künste (s. 11, nr kat. 75)
1884 Drezno, Orangeriehaus in der 
Herzogin Garten (s. 6, nr kat. 44)

BIBLIOGrAFIA
Kunstchronik 1882, s. 445; Ziarno 
1883, nr 21, s. 252; Kunstchronik 1884a, 
s. 693; rosenberg 1887, s. 47; Album 
1889, tabl. 7; Tyg. Il. 1892, nr 121, s. 271, 
il. na s. 265; Boetticher 1895, s. 129, 
nr 29; wędrowiec 1895, nr 1, s. 18, il. na 
s. 17; Mycielski 1897, s. 711; Ziarno 
1903, nr 20, il. na s. 390–391; schröder 
1911, s. 36; skorobohata-stankiewicz 
1914, s. 12; Brandt 1915, il. nlb. 2; Kle-
czyński 1926, s. 4; Kopera 1929, s. 338; 
Okoń 2006, s. 78.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 69809/1 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.145 Na stanowisku, ok. 1882  

Auf dem Anstand; Dojeżdżacz; Dojeżdżacz na stepie; Na zajęczym szlaku; 
Tędy pomknie zając
olej, płótno, 62 × 100,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność sArP w warszawie

Obraz o tematyce myśliwskiej ukazuje dojeżdżacza na stanowisku oczekującego 
na sygnał rozpoczęcia polowania z chartami. W prawej ręce trzyma on długą 
smycz, przewleczoną przez kółka na obrożach psów, które w odpowiednim mo-
mencie zostaną z niej spuszczone, aby rozpocząć pogoń za zającem lub lisem. 
W przeciwieństwie do posokowców, charty podczas szczucia zwierzyny wyko-
rzystują przede wszystkim zmysł wzroku, a nie węchu. Dlatego polowania tego 
typu nie odbywały się w lasach czy zagajnikach, lecz na odkrytym terenie łąk, 
wrzosowisk lub stepu. Było to podyktowane również względami bezpieczeństwa 
i troski o psy, które osiągając w pościgu ogromną prędkość, mogły się łatwo 
zranić w zderzeniu z drzewem lub inną przeszkodą. 

  E.M.-B. 
I.145
BIBLIOGrAFIA 
Album 1889, tabl. 10; Świat 1892, nr 2, 
il. na s. 37; Bies. Lit. 1895, nr 41, s. 231, 
il. na s. 225; Mycielski 1897, s. 711; 
Bies. Lit. 1899, nr 8, il. na s. 151; Tyg. Il. 
1899, nr 9, s. 177, il. na s. 170; wędro-
wiec 1899, il. na s. 985; schröder 1911, 
s. 36; skorobohata-stankiewicz 1914, 
s. 12; Brandt 1915, il. nlb. 11; Kleczyński 
1926, s. 4; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 63; Micke-Broniarek 2015, s. 13.

I.143

I.144

I.145
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I.146 Przed polowaniem, ok. 1882–1886 

Na polowanie; Na popasie; Przed zajazdem; scena z życia myśliwych; 
Vor dem wirthshause; Vor der Jagd; w leśniczówce wesoło; wyjazd  
na łowy; wyjazd na polowanie; Zabawa przed chatą
olej, płótno, 88 × 165
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna

Na początku lat 80. w malarstwie Brandta pojawił się nowy typ przedstawień 
o charakterze rodzajowym, ukazujących grupy myśliwych z końmi i psami przed 
wiejską chatą lub zajazdem, w chwili poprzedzającej wyjazd na polowanie. Scene-
rię tych obrazów zazwyczaj stanowią zabudowania folwarczne Orońska, a kompo-
zycja grupy figuralnej odwzorowuje zainscenizowane przez artystę i utrwalone na 
fotografii ugrupowanie modeli (zapewne pracowników majątku) oraz koni z jego 
własnej hodowli. Prace przygotowawcze do namalowania płótna Przed polowaniem 
dokumentują dwa rysunki w szkicowniku — wstępny, ogólny zarys kompozycji 
oraz staranne studium budynków gospodarczych stanowiących tło dla sceny figu-
ralnej. Brandt posłużył się w tym wypadku także zdjęciami parobka z wierzchow-
cami ujętego na tle tych samych zabudowań orońskiego folwarku oraz starego 
stróża w stroju myśliwskim. Jego postać, w niemal identycznym ujęciu, pojawia 
się również na płótnie Tracze (kat. I.179).

Utrzymany w jasnej gamie barwnej obraz Przed polowaniem odznacza się po-
godnym nastrojem z nutą pewnej rubaszności w charakterystyce postaci, zwłasz-
cza wieśniaka bezceremonialnie zalecającego się do młodej kobiety. Wygląd męż-
czyzny palącego fajkę zwraca uwagę malowniczym skomponowaniem stroju oraz 
precyzyjnie odtworzonego myśliwskiego rynsztunku. Należące do tego nurtu 
dzieła Brandta dobrze dokumentują styl życia i obyczajowość mieszkańców pol-
skiej wsi w epoce współczesnej artyście.

Być może tożsamy z obrazem Rückkher der Jäger (kat. IV.343), wystawionym 
1 marca 1984 na aukcji w Christie’s w Nowym Jorku (wzmiankowanym w: Kunst-
preis-Jahrbuch 1984, s. 108).

E.M.-B. 

I.146
HIsTOrIA
Prawdopodobnie w październiku 1887 
(lub nieco wcześniej) przyjęty do Ga-
lerie wimmer w Monachium. w 1899 
kupiony tam przez Emila richtera 
z Drezna za 6500 marek. Przed 1912 
w zbiorach stadtmuseum Bautzen. 
Nie później niż w grudniu 1925 wła-
sność Abe Gutnajera w warszawie. 
według opisu archiwalnej fotografii 
obrazu (MNw, nr inw. DI 39614 MNw) 
Gutnajer sprzedał go nieznanej oso-
bie z Ameryki. Istnieje również możli-
wość, że w 1926 nabywcą był nieznany 
z imienia Grodzki z warszawy. w 1994 
obraz prawdopodobnie znajdował się 
w zbiorach prywatnych w Niemczech. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 24)

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1887, s. 5; Album 1889, tabl. 4; 
Świat 1893, nr 19, il. na s. 433; Myciel-
ski 1897, s. 711; Bies. Lit. 1898, nr 39, 
s. 198, il. na s. 197; Tyg. Il. 1898, nr 45, 
s. 893, il. na s. 886–887; Bies. Lit. 
1903, nr 37, il. na s. 201; schröder 1911, 
s. 36; slg.-Kat. sMB 1912, nr kat. 19, il.; 
Brandt 1915, il. nlb. 15; Czas 1926, s. 2; 
Kat. Gutnajer 1926, nr kat. i il. 35 [wym. 
85 × 166]; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; Bühler 1993, s. 158, il. 26; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 57; 
Bühler 1998, s. 152, il. 26; Micke-Bro-
niarek 2005a, s. 150, il. 204; Bernat 
2007, s. 72; Klarecki 2012, s. 277; Ma-
słowska 2013, s. 34; Micke-Broniarek 
2015, s. 13, il. na s. 12. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 51, 
nr 662 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty przyjęcia przez Galerie 
wimmer, daty sprzedaży, ceny oraz na-
zwiska nabywcy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 98 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 345, rkps [niepodpisane 
oświadczenie dotyczące „przedsta-
wienia” obrazu w MNw z 31.12.1925]; 
DDw, neg. nr 208719 [opisany jako 
fot. obrazu z prywatnej kolekcji 
w Niemczech]; ZIiF, nr inw. DI 39614 
MNw [fot. obrazu], DI 57960 MNw 
[fot. obrazu ze zbiorów artysty]. 

Orońsko. Scena na folwarku,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.113 

I.146

Orońsko. Stary stróż w stroju myśliwego,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.111–112 

Zabudowania gospodarcze i jeździec,  
ok. 1882, kat. II.297

Zabudowania gospodarcze, ok. 1882, kat. II.297
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I.146 Przed polowaniem, ok. 1882–1886 

Na polowanie; Na popasie; Przed zajazdem; scena z życia myśliwych; 
Vor dem wirthshause; Vor der Jagd; w leśniczówce wesoło; wyjazd  
na łowy; wyjazd na polowanie; Zabawa przed chatą
olej, płótno, 88 × 165
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna

Na początku lat 80. w malarstwie Brandta pojawił się nowy typ przedstawień 
o charakterze rodzajowym, ukazujących grupy myśliwych z końmi i psami przed 
wiejską chatą lub zajazdem, w chwili poprzedzającej wyjazd na polowanie. Scene-
rię tych obrazów zazwyczaj stanowią zabudowania folwarczne Orońska, a kompo-
zycja grupy figuralnej odwzorowuje zainscenizowane przez artystę i utrwalone na 
fotografii ugrupowanie modeli (zapewne pracowników majątku) oraz koni z jego 
własnej hodowli. Prace przygotowawcze do namalowania płótna Przed polowaniem 
dokumentują dwa rysunki w szkicowniku — wstępny, ogólny zarys kompozycji 
oraz staranne studium budynków gospodarczych stanowiących tło dla sceny figu-
ralnej. Brandt posłużył się w tym wypadku także zdjęciami parobka z wierzchow-
cami ujętego na tle tych samych zabudowań orońskiego folwarku oraz starego 
stróża w stroju myśliwskim. Jego postać, w niemal identycznym ujęciu, pojawia 
się również na płótnie Tracze (kat. I.179).

Utrzymany w jasnej gamie barwnej obraz Przed polowaniem odznacza się po-
godnym nastrojem z nutą pewnej rubaszności w charakterystyce postaci, zwłasz-
cza wieśniaka bezceremonialnie zalecającego się do młodej kobiety. Wygląd męż-
czyzny palącego fajkę zwraca uwagę malowniczym skomponowaniem stroju oraz 
precyzyjnie odtworzonego myśliwskiego rynsztunku. Należące do tego nurtu 
dzieła Brandta dobrze dokumentują styl życia i obyczajowość mieszkańców pol-
skiej wsi w epoce współczesnej artyście.

Być może tożsamy z obrazem Rückkher der Jäger (kat. IV.343), wystawionym 
1 marca 1984 na aukcji w Christie’s w Nowym Jorku (wzmiankowanym w: Kunst-
preis-Jahrbuch 1984, s. 108).

E.M.-B. 

I.146
HIsTOrIA
Prawdopodobnie w październiku 1887 
(lub nieco wcześniej) przyjęty do Ga-
lerie wimmer w Monachium. w 1899 
kupiony tam przez Emila richtera 
z Drezna za 6500 marek. Przed 1912 
w zbiorach stadtmuseum Bautzen. 
Nie później niż w grudniu 1925 wła-
sność Abe Gutnajera w warszawie. 
według opisu archiwalnej fotografii 
obrazu (MNw, nr inw. DI 39614 MNw) 
Gutnajer sprzedał go nieznanej oso-
bie z Ameryki. Istnieje również możli-
wość, że w 1926 nabywcą był nieznany 
z imienia Grodzki z warszawy. w 1994 
obraz prawdopodobnie znajdował się 
w zbiorach prywatnych w Niemczech. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 24)

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1887, s. 5; Album 1889, tabl. 4; 
Świat 1893, nr 19, il. na s. 433; Myciel-
ski 1897, s. 711; Bies. Lit. 1898, nr 39, 
s. 198, il. na s. 197; Tyg. Il. 1898, nr 45, 
s. 893, il. na s. 886–887; Bies. Lit. 
1903, nr 37, il. na s. 201; schröder 1911, 
s. 36; slg.-Kat. sMB 1912, nr kat. 19, il.; 
Brandt 1915, il. nlb. 15; Czas 1926, s. 2; 
Kat. Gutnajer 1926, nr kat. i il. 35 [wym. 
85 × 166]; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; Bühler 1993, s. 158, il. 26; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 57; 
Bühler 1998, s. 152, il. 26; Micke-Bro-
niarek 2005a, s. 150, il. 204; Bernat 
2007, s. 72; Klarecki 2012, s. 277; Ma-
słowska 2013, s. 34; Micke-Broniarek 
2015, s. 13, il. na s. 12. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 51, 
nr 662 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty przyjęcia przez Galerie 
wimmer, daty sprzedaży, ceny oraz na-
zwiska nabywcy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 98 [fot. obrazu, ze zbio-
rów artysty]. MNw, Archiwum, Akta 
MNw, sygn. 345, rkps [niepodpisane 
oświadczenie dotyczące „przedsta-
wienia” obrazu w MNw z 31.12.1925]; 
DDw, neg. nr 208719 [opisany jako 
fot. obrazu z prywatnej kolekcji 
w Niemczech]; ZIiF, nr inw. DI 39614 
MNw [fot. obrazu], DI 57960 MNw 
[fot. obrazu ze zbiorów artysty]. 

Orońsko. Scena na folwarku,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.113 

I.146

Orońsko. Stary stróż w stroju myśliwego,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.111–112 

Zabudowania gospodarcze i jeździec,  
ok. 1882, kat. II.297

Zabudowania gospodarcze, ok. 1882, kat. II.297
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I.147 Stajenny z wierzchowcami, 1883   

stajenny z wierzchowcem   
olej, płótno, 52 × 86
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1883
Muzeum Lubelskie w Lublinie, nr inw. s/Mal/110/ML (d. s/156/ML)
Kupiony ze środków MKis i przekazany do zbiorów w 1954.

I.147
wYsTAwY
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 17)
1977 Łęczna, Muzeum Lubelskiego 
Zagłębia węglowego (nr kat. 19)
1978 Biała-Podlaska, MO (s. 6, 
nr kat. 3, il. 6)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 186, il. na s. 126)

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 37, il. 23; sowińska 
1976, s. 42, 43, il. na s. 39; Bühler 
1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; Micke-
-Broniarek 2005, s. 66, il. na s. 61; 
Micke-Broniarek 2005a, s. 150; Bernat 
2007, s. 72, il. na s. 73; Przewodnik 
MLL 2008, s. 44, il. na s. 45; Bartoszek 
2015, s. 31, 33, il. na s. 33, 126; Micke-
-Broniarek 2015, s. 12, 13, il. na s. 126. Orońsko. Jeździec na koniu i luzak, ok. 1880–1883, kat. V.103–104

I.148 Przystanek przed gospodą, 1883 

Poststation; Przed polowaniem 
olej, płótno, 33, 2 × 58,5 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1883 r. 
własność prywatna

Na początku lat 80. Brandt coraz częściej czerpał inspiracje z życia wiejskiego 
w majątku w Orońsku, w którym systematycznie spędzał kilka miesięcy każdego 
roku. Przy planowaniu kompozycji kolejnych dzieł pomocne okazywały się liczne 
fotografie zabudowań gospodarczych, bryczek, postaci woźniców i koni. Ujętą 
na płótnie scenę artysta umieścił przed starą kuchnią czeladną, znaną z kilku 
zachowanych zdjęć. Charakterystyczny drewniany budynek kryty gontem stał się 
tłem dla epizodu związanego z wyjazdem myśliwych z chartami na polowanie. 

K.Z.-P. 

I.148
HIsTOrIA
w listopadzie 1920 wystawiony na 
aukcji w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium. 24 kwietnia 2016 sprze-
dany w Auktionshaus zeitGenossen 
w Münster. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing 11.11.1920, s.4, nr kat. i il. 36. Orońsko. Scena rodzajowa przed starą kuchnią czeladną, 1882, kat. V.101–102

I.147

I.148
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I.147 Stajenny z wierzchowcami, 1883   

stajenny z wierzchowcem   
olej, płótno, 52 × 86
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | 1883
Muzeum Lubelskie w Lublinie, nr inw. s/Mal/110/ML (d. s/156/ML)
Kupiony ze środków MKis i przekazany do zbiorów w 1954.

I.147
wYsTAwY
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 17)
1977 Łęczna, Muzeum Lubelskiego 
Zagłębia węglowego (nr kat. 19)
1978 Biała-Podlaska, MO (s. 6, 
nr kat. 3, il. 6)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 186, il. na s. 126)

BIBLIOGrAFIA 
Derwojed 1969, s. 37, il. 23; sowińska 
1976, s. 42, 43, il. na s. 39; Bühler 
1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; Micke-
-Broniarek 2005, s. 66, il. na s. 61; 
Micke-Broniarek 2005a, s. 150; Bernat 
2007, s. 72, il. na s. 73; Przewodnik 
MLL 2008, s. 44, il. na s. 45; Bartoszek 
2015, s. 31, 33, il. na s. 33, 126; Micke-
-Broniarek 2015, s. 12, 13, il. na s. 126. Orońsko. Jeździec na koniu i luzak, ok. 1880–1883, kat. V.103–104

I.148 Przystanek przed gospodą, 1883 

Poststation; Przed polowaniem 
olej, płótno, 33, 2 × 58,5 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | 1883 r. 
własność prywatna

Na początku lat 80. Brandt coraz częściej czerpał inspiracje z życia wiejskiego 
w majątku w Orońsku, w którym systematycznie spędzał kilka miesięcy każdego 
roku. Przy planowaniu kompozycji kolejnych dzieł pomocne okazywały się liczne 
fotografie zabudowań gospodarczych, bryczek, postaci woźniców i koni. Ujętą 
na płótnie scenę artysta umieścił przed starą kuchnią czeladną, znaną z kilku 
zachowanych zdjęć. Charakterystyczny drewniany budynek kryty gontem stał się 
tłem dla epizodu związanego z wyjazdem myśliwych z chartami na polowanie. 

K.Z.-P. 

I.148
HIsTOrIA
w listopadzie 1920 wystawiony na 
aukcji w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium. 24 kwietnia 2016 sprze-
dany w Auktionshaus zeitGenossen 
w Münster. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing 11.11.1920, s.4, nr kat. i il. 36. Orońsko. Scena rodzajowa przed starą kuchnią czeladną, 1882, kat. V.101–102

I.147

I.148
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I.149 Wyjazd na polowanie, 1883  

Aufbruch zur Jagd; Départ pour la chasse; Konie; Przed leśniczówką 
(„Gawęda nie o zającu”); Przed polowaniem; U wodopoju; Zjazd na 
polowanie 
olej, płótno, 77 × 134
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk 1883 
miejsce przechowywania nieznane

Do kompozycji olejnej artysta przygotował szereg szkiców rysunkowych postaci 
wieśniaczki, dwóch mężczyzn i sylwetki bezlistnego drzewa. Skorzystał także z wy-
branych fragmentów fotografii folwarku w Orońsku. Scena wyjazdu na polowa-
nie, ożywiona spotkaniem myśliwych z młodą kobietą przy studni, nawiązuje do 
wcześniejszych kompozycji Brandta o podobnej tematyce (kat. I.30, I.31, I.35, I.36).

K.Z.-P.
 

I.149
HIsTOrIA
w 1899 własność kolekcjonera 
i przemysłowca Juliusza Hermana 
(1858–1933) w warszawie, w 1929 
nadal w jego kolekcji.

wYsTAwY
1896 warszawa, salon Krywulta 
1899 warszawa, Cesarskie Towarzy-
stwo rozmnażania Zwierzyny Łowczej 
oraz Prawidłowego Myśliwstwa  
(s. 17, nr kat. 1) 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 37) 

BIBLIOGrAFIA 
Album wiedeń, tabl. nlb. 19; Album 
1884, s. nlb., tabl. 4; Bies. Lit. 1888, 
s. 134, il. na s. 137; Gaz. Nar. 1896, s. 1; 
ryszkiewicz 1896, s. 911; wawrzeniecki 
1896, s. 505; wędrowiec 1897, nr 38, 
il. na s. 744; Kur. warsz. 1899, s. 4; Łow. 
Pol. 1899, s. 4; wędrowiec 1899, nr 25, 
il. na s. 496, nr 50, il. na s. 997; Ziarno 
1899, nr 27, il. na s. 636; Ognisko 1903, 
nr 5, tabl. nlb; Praca 1904, nr 37, il. na 
s. 1495; Praca 1906, nr 50, il. na s. 1901; 
Ziarno 1912, nr 20, il. na s. 388; Praca 
1913, nr 41, il. na s. 1301; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb 36; Husarski 1929, 
il. na s. 376; Zakrzewski 1947, s. 167 
[wymieniony dwukrotnie w spisie prac 
Brandta jako wyjazd na polowanie, 
dat. 1879, i Przed leśniczówką, dat. 
1888]; Płażewska 1966, s. 367;  
Cękalska-Zborowska 1969, s. 166; 
Mazaraki 1982, s. 17, il. na s. 16.
 
ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Przed 
polowaniem]. MNw, DDw, neg. 
nr 1630, 100146 [fot. przed 1939]; ZIiF, 
nr inw. DI 39621 MNw [fot. obrazu 
1926], DI 39642 MNw [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty], DI 66713/6 MNw 
[heliograwiura], DI 95614 MNw [helio-
grawiura, ok. 1890], DI 95813/26 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.150 Wyjazd na polowanie, 1883 

Ausfahrt zur Jagd
olej, płótno, 69 × 104,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 1883 r
Museum der Bildenden Künste w Lipsku, nr inw. 537
Kupiony w 1884 przez radę Miasta Lipska ze spuścizny po Juliusie 
Heinrichu Moritzu schomburgku i wilhelmie schomburgku.

Orońsko. Stajenny z dwoma końmi, ok. 1880–1883, 
kat. V.108 

I.150
BIBLIOGrAFIA 
slg.-Kat. MBK Leipzig 1891, s. 34, 
nr kat. 537, 1903, s. 87, nr kat. 537, 1909, 
s. 60, nr kat. 537, 1914, s. 51, nr kat. 537, 
1919, s. 60, nr kat. 537, 1921, s. 61, 
nr kat. 537, 1924, s. 63, nr kat. 537, 1955, 
s. 25, nr kat. 537, il. 69; Kalina 1910, 
s. 138, il. na s. 139; Bühler 1993, s. 115; 
Bühler 1998, s. 111; Olchowska-schmidt 
1999, s. 10, 11; schweers 2002, s. 209. 

I.149

I.150

Orońsko. Myśliwi na wozie zaprzężonym w cztery 
konie, przed stajniami, ok. 1880–1883, kat. V.106

Orońsko. Grupa wieśniaków, ok. 1880–1883, 
kat. V.107

Wieśniaczka z cebrzykiem, 1883, 
kat. II.276

Mężczyzna w płaszczu, 1883, 
kat. II.299

Woźnica i narzuta, 1883, 
kat. II.298

Dwa szkice wieśniaczki z cebrzykiem, 
1883, kat. II.276

Orońsko. Scena rodzajowa przy studni, 
ok. 1880–1882, kat. V.96–97

Drzewo bez liści, 1883, kat. II.300
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I.149 Wyjazd na polowanie, 1883  

Aufbruch zur Jagd; Départ pour la chasse; Konie; Przed leśniczówką 
(„Gawęda nie o zającu”); Przed polowaniem; U wodopoju; Zjazd na 
polowanie 
olej, płótno, 77 × 134
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk 1883 
miejsce przechowywania nieznane

Do kompozycji olejnej artysta przygotował szereg szkiców rysunkowych postaci 
wieśniaczki, dwóch mężczyzn i sylwetki bezlistnego drzewa. Skorzystał także z wy-
branych fragmentów fotografii folwarku w Orońsku. Scena wyjazdu na polowa-
nie, ożywiona spotkaniem myśliwych z młodą kobietą przy studni, nawiązuje do 
wcześniejszych kompozycji Brandta o podobnej tematyce (kat. I.30, I.31, I.35, I.36).

K.Z.-P.
 

I.149
HIsTOrIA
w 1899 własność kolekcjonera 
i przemysłowca Juliusza Hermana 
(1858–1933) w warszawie, w 1929 
nadal w jego kolekcji.

wYsTAwY
1896 warszawa, salon Krywulta 
1899 warszawa, Cesarskie Towarzy-
stwo rozmnażania Zwierzyny Łowczej 
oraz Prawidłowego Myśliwstwa  
(s. 17, nr kat. 1) 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 37) 

BIBLIOGrAFIA 
Album wiedeń, tabl. nlb. 19; Album 
1884, s. nlb., tabl. 4; Bies. Lit. 1888, 
s. 134, il. na s. 137; Gaz. Nar. 1896, s. 1; 
ryszkiewicz 1896, s. 911; wawrzeniecki 
1896, s. 505; wędrowiec 1897, nr 38, 
il. na s. 744; Kur. warsz. 1899, s. 4; Łow. 
Pol. 1899, s. 4; wędrowiec 1899, nr 25, 
il. na s. 496, nr 50, il. na s. 997; Ziarno 
1899, nr 27, il. na s. 636; Ognisko 1903, 
nr 5, tabl. nlb; Praca 1904, nr 37, il. na 
s. 1495; Praca 1906, nr 50, il. na s. 1901; 
Ziarno 1912, nr 20, il. na s. 388; Praca 
1913, nr 41, il. na s. 1301; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb 36; Husarski 1929, 
il. na s. 376; Zakrzewski 1947, s. 167 
[wymieniony dwukrotnie w spisie prac 
Brandta jako wyjazd na polowanie, 
dat. 1879, i Przed leśniczówką, dat. 
1888]; Płażewska 1966, s. 367;  
Cękalska-Zborowska 1969, s. 166; 
Mazaraki 1982, s. 17, il. na s. 16.
 
ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Przed 
polowaniem]. MNw, DDw, neg. 
nr 1630, 100146 [fot. przed 1939]; ZIiF, 
nr inw. DI 39621 MNw [fot. obrazu 
1926], DI 39642 MNw [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty], DI 66713/6 MNw 
[heliograwiura], DI 95614 MNw [helio-
grawiura, ok. 1890], DI 95813/26 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.150 Wyjazd na polowanie, 1883 

Ausfahrt zur Jagd
olej, płótno, 69 × 104,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 1883 r
Museum der Bildenden Künste w Lipsku, nr inw. 537
Kupiony w 1884 przez radę Miasta Lipska ze spuścizny po Juliusie 
Heinrichu Moritzu schomburgku i wilhelmie schomburgku.

Orońsko. Stajenny z dwoma końmi, ok. 1880–1883, 
kat. V.108 

I.150
BIBLIOGrAFIA 
slg.-Kat. MBK Leipzig 1891, s. 34, 
nr kat. 537, 1903, s. 87, nr kat. 537, 1909, 
s. 60, nr kat. 537, 1914, s. 51, nr kat. 537, 
1919, s. 60, nr kat. 537, 1921, s. 61, 
nr kat. 537, 1924, s. 63, nr kat. 537, 1955, 
s. 25, nr kat. 537, il. 69; Kalina 1910, 
s. 138, il. na s. 139; Bühler 1993, s. 115; 
Bühler 1998, s. 111; Olchowska-schmidt 
1999, s. 10, 11; schweers 2002, s. 209. 

I.149

I.150

Orońsko. Myśliwi na wozie zaprzężonym w cztery 
konie, przed stajniami, ok. 1880–1883, kat. V.106

Orońsko. Grupa wieśniaków, ok. 1880–1883, 
kat. V.107

Wieśniaczka z cebrzykiem, 1883, 
kat. II.276

Mężczyzna w płaszczu, 1883, 
kat. II.299

Woźnica i narzuta, 1883, 
kat. II.298

Dwa szkice wieśniaczki z cebrzykiem, 
1883, kat. II.276

Orońsko. Scena rodzajowa przy studni, 
ok. 1880–1882, kat. V.96–97

Drzewo bez liści, 1883, kat. II.300
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I.151 Wesoła jazda, 188[3]   

Eine kritische stelle; Flotte Fahrt
olej, płótno, 79 × 140 (82 × 140) 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium | 188[3] 
miejsce przechowywania nieznane

Motyw mijających się zaprzęgów na błotnistej wiejskiej drodze był kilkakrotnie 
podejmowany przez Brandta także w późniejszym okresie twórczości (kat. I.162, 
I.262, I.263). W kompozycjach o tej tematyce występuje zazwyczaj bryczka, za-
przężona w kilka trudnych do okiełznania, galopujących koni. W obrazie tym ła-
two zauważyć reminiscencje podróży artysty po Ukrainie, które można odnaleźć 
w bezkresnym pejzażu porośniętym stepową roślinnością i ubogiej chłopskiej 
furmance zaprzęgniętej w dwa woły. Do namalowania postaci stojącego woźnicy 
artysta wykorzystał fotografię chłopa ukraińskiego z batem w ręku. 

Zapewne tożsamy z obrazem Eine kritische Stelle (kat. IV.81) lub Kritische Stelle 
(kat. IV.83). 

K.Z.-P.  

I.151
HIsTOrIA
w połowie kwietnia 1931 wystawiony 
na aukcji w Kunsthandlung Hugo 
Helbing w Monachium (sprzedawano 
wtedy m.in. obrazy z antykwariatu 
Maxa Michelsa z Monachium). 15 paź-
dziernika 1960 oferowany w Parke-Ber-
net Gallery w Nowym Jorku. Jesienią 
1971 wystawiony na sprzedaż w Galerie 
Norbert Nusser w Monachium i kupio-
ny przez nieznanego z imienia Diehma 
z Aschaffenburga.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing 14.04.1931, nr kat. i il. 5; 
Die weltkunst 1971, Jg. 41, Nr. 14, 
il. na s. 854. Ukrainiec, ok. 1875, kat. V.60

I.152 Powrót z targu, ok. 1883–1890

Narowiste konie; Pierwszy raz w zaprzęgu; Powrót z jarmarku; Powrót 
z targu koni; schlechter weg
olej, płótno, 89,5 × 162
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.152
HIsTOrIA
według tabliczki umocowanej na zabyt-
kowej ramie w 1884 obraz miał być wy-
stawiony w Dreźnie jako Return from the 
Horse market (brak jednak pewności, 
czy oprawa jest oryginalna, a tabliczka 
odnosi się rzeczywiście do tej pracy 
Brandta). Przed 1908 znajdował się 
w zbiorach Maxa i Theodora Klopferów 
w Monachium. w listopadzie 1908 wy-
stawiony na sprzedaż (z innymi dziełami 
z tej kolekcji) w Kunsthandlung Hugo 
Helbing w Monachium. w maju 1980 
sprzedany na aukcji sotheby’s w No-
wym Jorku, a w listopadzie 2017 na au-
kcji Hodings Art Auctions w Calgary.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1901, nr 6, s. 117, 118, il. na s. 110; 
Kat. Helbing 24.11.1908, nr kat. i il. 11, 
tabl. 3; Kat. sotheby’s 29.05.1980, 
nr kat. i il. 223; Bühler 1993, s. 112, 158, 
il. 104 [dat. ok. 1885]; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 24, 25, il. na s. 71; 
Bühler 1998, s. 106, 152, il. 104 [dat. 
ok. 1885]; Bernat 2007, s. 46; Kat. Ho-
dings 27.11.2017, nr kat. i il. 091.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Narowiste 
konie].

I.151

I.152
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I.151 Wesoła jazda, 188[3]   

Eine kritische stelle; Flotte Fahrt
olej, płótno, 79 × 140 (82 × 140) 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium | 188[3] 
miejsce przechowywania nieznane

Motyw mijających się zaprzęgów na błotnistej wiejskiej drodze był kilkakrotnie 
podejmowany przez Brandta także w późniejszym okresie twórczości (kat. I.162, 
I.262, I.263). W kompozycjach o tej tematyce występuje zazwyczaj bryczka, za-
przężona w kilka trudnych do okiełznania, galopujących koni. W obrazie tym ła-
two zauważyć reminiscencje podróży artysty po Ukrainie, które można odnaleźć 
w bezkresnym pejzażu porośniętym stepową roślinnością i ubogiej chłopskiej 
furmance zaprzęgniętej w dwa woły. Do namalowania postaci stojącego woźnicy 
artysta wykorzystał fotografię chłopa ukraińskiego z batem w ręku. 

Zapewne tożsamy z obrazem Eine kritische Stelle (kat. IV.81) lub Kritische Stelle 
(kat. IV.83). 

K.Z.-P.  

I.151
HIsTOrIA
w połowie kwietnia 1931 wystawiony 
na aukcji w Kunsthandlung Hugo 
Helbing w Monachium (sprzedawano 
wtedy m.in. obrazy z antykwariatu 
Maxa Michelsa z Monachium). 15 paź-
dziernika 1960 oferowany w Parke-Ber-
net Gallery w Nowym Jorku. Jesienią 
1971 wystawiony na sprzedaż w Galerie 
Norbert Nusser w Monachium i kupio-
ny przez nieznanego z imienia Diehma 
z Aschaffenburga.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing 14.04.1931, nr kat. i il. 5; 
Die weltkunst 1971, Jg. 41, Nr. 14, 
il. na s. 854. Ukrainiec, ok. 1875, kat. V.60

I.152 Powrót z targu, ok. 1883–1890

Narowiste konie; Pierwszy raz w zaprzęgu; Powrót z jarmarku; Powrót 
z targu koni; schlechter weg
olej, płótno, 89,5 × 162
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.152
HIsTOrIA
według tabliczki umocowanej na zabyt-
kowej ramie w 1884 obraz miał być wy-
stawiony w Dreźnie jako Return from the 
Horse market (brak jednak pewności, 
czy oprawa jest oryginalna, a tabliczka 
odnosi się rzeczywiście do tej pracy 
Brandta). Przed 1908 znajdował się 
w zbiorach Maxa i Theodora Klopferów 
w Monachium. w listopadzie 1908 wy-
stawiony na sprzedaż (z innymi dziełami 
z tej kolekcji) w Kunsthandlung Hugo 
Helbing w Monachium. w maju 1980 
sprzedany na aukcji sotheby’s w No-
wym Jorku, a w listopadzie 2017 na au-
kcji Hodings Art Auctions w Calgary.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1901, nr 6, s. 117, 118, il. na s. 110; 
Kat. Helbing 24.11.1908, nr kat. i il. 11, 
tabl. 3; Kat. sotheby’s 29.05.1980, 
nr kat. i il. 223; Bühler 1993, s. 112, 158, 
il. 104 [dat. ok. 1885]; Olchowska-
-schmidt 1996, s. 24, 25, il. na s. 71; 
Bühler 1998, s. 106, 152, il. 104 [dat. 
ok. 1885]; Bernat 2007, s. 46; Kat. Ho-
dings 27.11.2017, nr kat. i il. 091.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Narowiste 
konie].

I.151

I.152
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I.153 Odpoczywający Kozacy, ok. 1883  

Cosaques au repos; Kozacy na odpoczynku; Kozacy na wywczasach; 
Placówka; rastende Kosaken; reposing Cossacks; U ogniska; wypoczynek 
na stepie 
olej
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

I.154 Kozak, ok. 1895  

Heimkehr am Abend
olej, płótno, 36,5 × 57,5 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

W późniejszej kompozycji Kozak artysta powtórzył samotną postać mężczyzny 
siedzącego na koniu, z bandurą przewieszoną przez plecy. Przy zachowaniu ogól-
nego podobieństwa jego sylwetki i stroju widoczne są różnice w nieco odmien-
nym ułożeniu głowy mężczyzny, umaszczeniu i pozie konia oraz opracowaniu 
elementów dekoracji siodła.

Prawdopodobnie tożsamy z obrazem olejnym Am Jagdfeuer (kat. IV.76). 
K.Z.-P.  

I.153
BIBLIOGrAFIA 
Album 1889, tabl. 3; Świat 1890, il. na 
s. 513; Tyg. Il. 1890, nr 43, s. 263, il. na 
s. 264; Mycielski 1897, s. 711; Bies. Lit. 
1900, nr 29, il. na s. 50; schröder 1911, 
s. 36; wiecz. rodz. 1911, nr 9, il. na 
s. 102; Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 116; 
Praca 1912, nr 18, il. na s. 581; skoro-
bohata-stankiewicz 1914, s. 12; Brandt 
1915, il. nlb. 14.

I.154
HIsTOrIA
26 czerwca 1916 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium i sprze-
dany F. von wierzbickiemu z Mona-
chium. w 1926 należał do zbiorów 
kolekcjonera Bronisława Krystalla 
(1887–1983) w warszawie. w 1939 zde-
ponowany przez właściciela w MNw 
(nr inw. 181967). Zaginął w czasie 
II wojny światowej.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 80)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Hu-
sarski 1929, il. na s. 375; Kat. obrazów 
wywiezionych 1951, s. 31, nr kat. i il. 67; 
Cat. of paintings removed 1953, s. 31, 
nr kat. i il. 62; Kat. strat wojennych 
1998, s. 37, nr kat. 24 i il.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-940, rkps 
[kwit sprzedaży z 1916, nr 12827]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-02–222, rkps, s. 218 [obraz 
kupiony i sprzedany 1916]. Is PAN, 
Zb. specjalne, Archiwum Jerzego Sien
kiewicza, sygn. 1723/2 [karta naukowa 
założona zapewne przez Bohdana 
Marconiego, niedat.]. MNw, DDw, 
neg. nr 4923, 8760 [fot. przed 1939]; 
ZIiF, nr inw. DI 39625 MNw, DI 95608/2 
MNw [fot. obrazu].

I.155  Pochód z łupami — powrót z wyprawy 
wiedeńskiej, ok. 1883–1884  

Der Polen rückkehr von wien; Jeńcy tureccy po bitwie pod wiedniem 
r. 1683; Odwrót spod wiednia; Pochód lisowczyków; Powrót sobieskiego 
spod wiednia; Powrót spod wiednia; Powrót z łupami; Powrót z wiednia; 
Powrót z wyprawy wiedeńskiej; rückkehr polnischer Hilfstruppen von wien 
1683; rückkehr von der Belagerung wien’s; Zwycięzcy z łupami
olej, płótno, 72 × 112
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Malując ten obraz, Brandt po raz kolejny nawiązał do nurtującego go od dawna 
motywu powrotu polskiego wojska po odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku (zob. 
kat. I.16, I.46, I.73). W poprzednich dziełach akcentował raczej aspekt trudów 
wojennej wyprawy, eksponował zmęczenie ludzi i koni przemierzających górskie 
bezdroża w niesprzyjających warunkach jesiennej aury. Tym razem przedstawił 
niemal tryumfalny pochód zwycięzców wiodących jeńców i cenne łupy; na jed-
nym z wozów widzimy nawet tureckie branki. Frontalne ujęcie zakomponowanej 
panoramicznie sceny podkreśla splendor tego orszaku, powoli przemierzającego 
rozległą przestrzeń stepu. Przed oczyma widza roztacza się cały przepych Wscho-
du: barwnych namiotów, dywanów, zdobycznych chorągwi, egzotycznych stro-
jów noszonych przez jeńców o orientalnym typie urody. W blasku słońca skrzą 
się jedwabne tkaniny, metalowe elementy uprzęży i zbroi husarskich. Wiedeński 
krytyk Emmerich Ranzoni wysoko ocenił dzieło Brandta, podkreślając nie tylko 
bogactwo barw i malownicze ugrupowanie całej sceny, ale także doskonałą cha-
rakterystykę rozmaitych typów ludzi, zwierząt i samego pejzażu. 

  E.M.-B. 

I.155
HIsTOrIA
w 1918 wystawiony na sprzedaż w 
Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu. 
Być może wówczas kupił go Zygmunt 
rosiński, znany poznański kolekcjoner. 
w 1920 zdeponowany wraz z innymi 
dziełami z jego zbiorów w Muzeum 
wielkopolskim w Poznaniu; wycofany 
z depozytu w marcu 1928. w marcu 1941 
wstawiony do salonu sztuki „skarbiec” 
w warszawie przez Bronisławę rako-
wiczową z Poznania (razem z kilkoma 
płótnami z kolekcji rosińskiego). wów-
czas kupił go inż. wołkowicz z war-
szawy. Po upadku powstania warszaw-
skiego prawdopodobnie wywieziony 
przez Niemców. w latach 90. XX wieku 
znajdował się w kolekcji prywatnej. 
w 2005 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie (poza aukcją). 
Od czerwca 2006 do października 

2009 zdeponowany w MNw i ekspo-
nowany w stałej Galerii sztuki Polskiej. 
w 2009 ponownie wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

wYsTAwY
1884 Drezno, Kunstverein 
1884 Poznań, Towarzystwo sztuk  
Pięknych (Posener Kunstverein)
1884–1885 wiedeń, Kunstverein
1885 Poznań, Pałac Działyńskich  
(poza kat.)
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 9)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 69)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 69)
2008–2009 MNw, MNsz (s. 33, 112, 
nr kat. i il. 28)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi 
(s. 63, 132, il.)

BIBLIOGrAFIA 
Neue Freie Presse 1884, Nr. 7281, s. 6; 
ranzoni 1884, s. 4; Kłosy 1885, nr 1020, 
s. 43; Kurier Lwowski 1885, nr 342, s. 6; 
Tyg. Il. 1885, nr 105, s. 15, nr 121, s. 271; 
Boett icher 1895, s. 130, nr 37; Fleisch-
mann 1896, s. 10; Tyg. Il. 1907, nr 36, 
s. 738, il. na s. 726–727, nr 127, s. 364; 
Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 169; Kopera 1929, 
tabl. 54; Zakrzewski 1947, s. 95; Dobro-
wolski 1960, s. 67, il. 31; Czernic-Żalińska 
1966, s. 481, 483; Dobrowolski 1976, s. 79, 
il. 61; sowińska 1976, s. 34, 35, il. na s. 31; 
A. ryszkiewicz 1988, s. 233; Kwiatkowski 
1991, s. 49 [dat. 1888]; Bühler 1993, s. 112; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 65; 
Bühler 1998, s. 106; Micke-Broniarek 
2005, s. 53, 54, il. na s. 53; Adamek-Świe-
chowska 2007, s. 191 [dat. ok. 1890]; Ber-
nat 2007, s. 63 [dat. 1890]; Dziadek 2007, 
s. 204; Olchowska-schmidt 2007, s. 144; 

1000 arcydzieł 2008, s. 242, il.; Kat. Agra-
-Art 6.12.2009, nr kat. i il. 28 [wym. 69,6 
× 110,5]; Micke-Broniarek 2015, s. 18, 19, 
il. na s. 21, 113.

ArCHIwALIA 
MNP, Archiwum, Inwentarz depozytów 
Muzeum Wielkopolskiego. Depozyt 
Rosińskiego, sygn. MNP A, rkps, k. 28, 
poz. 4. 

I.153

I.154
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I.153 Odpoczywający Kozacy, ok. 1883  

Cosaques au repos; Kozacy na odpoczynku; Kozacy na wywczasach; 
Placówka; rastende Kosaken; reposing Cossacks; U ogniska; wypoczynek 
na stepie 
olej
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

I.154 Kozak, ok. 1895  

Heimkehr am Abend
olej, płótno, 36,5 × 57,5 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

W późniejszej kompozycji Kozak artysta powtórzył samotną postać mężczyzny 
siedzącego na koniu, z bandurą przewieszoną przez plecy. Przy zachowaniu ogól-
nego podobieństwa jego sylwetki i stroju widoczne są różnice w nieco odmien-
nym ułożeniu głowy mężczyzny, umaszczeniu i pozie konia oraz opracowaniu 
elementów dekoracji siodła.

Prawdopodobnie tożsamy z obrazem olejnym Am Jagdfeuer (kat. IV.76). 
K.Z.-P.  

I.153
BIBLIOGrAFIA 
Album 1889, tabl. 3; Świat 1890, il. na 
s. 513; Tyg. Il. 1890, nr 43, s. 263, il. na 
s. 264; Mycielski 1897, s. 711; Bies. Lit. 
1900, nr 29, il. na s. 50; schröder 1911, 
s. 36; wiecz. rodz. 1911, nr 9, il. na 
s. 102; Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 116; 
Praca 1912, nr 18, il. na s. 581; skoro-
bohata-stankiewicz 1914, s. 12; Brandt 
1915, il. nlb. 14.

I.154
HIsTOrIA
26 czerwca 1916 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium i sprze-
dany F. von wierzbickiemu z Mona-
chium. w 1926 należał do zbiorów 
kolekcjonera Bronisława Krystalla 
(1887–1983) w warszawie. w 1939 zde-
ponowany przez właściciela w MNw 
(nr inw. 181967). Zaginął w czasie 
II wojny światowej.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 80)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Hu-
sarski 1929, il. na s. 375; Kat. obrazów 
wywiezionych 1951, s. 31, nr kat. i il. 67; 
Cat. of paintings removed 1953, s. 31, 
nr kat. i il. 62; Kat. strat wojennych 
1998, s. 37, nr kat. 24 i il.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-940, rkps 
[kwit sprzedaży z 1916, nr 12827]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-02–222, rkps, s. 218 [obraz 
kupiony i sprzedany 1916]. Is PAN, 
Zb. specjalne, Archiwum Jerzego Sien
kiewicza, sygn. 1723/2 [karta naukowa 
założona zapewne przez Bohdana 
Marconiego, niedat.]. MNw, DDw, 
neg. nr 4923, 8760 [fot. przed 1939]; 
ZIiF, nr inw. DI 39625 MNw, DI 95608/2 
MNw [fot. obrazu].

I.155  Pochód z łupami — powrót z wyprawy 
wiedeńskiej, ok. 1883–1884  

Der Polen rückkehr von wien; Jeńcy tureccy po bitwie pod wiedniem 
r. 1683; Odwrót spod wiednia; Pochód lisowczyków; Powrót sobieskiego 
spod wiednia; Powrót spod wiednia; Powrót z łupami; Powrót z wiednia; 
Powrót z wyprawy wiedeńskiej; rückkehr polnischer Hilfstruppen von wien 
1683; rückkehr von der Belagerung wien’s; Zwycięzcy z łupami
olej, płótno, 72 × 112
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Malując ten obraz, Brandt po raz kolejny nawiązał do nurtującego go od dawna 
motywu powrotu polskiego wojska po odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku (zob. 
kat. I.16, I.46, I.73). W poprzednich dziełach akcentował raczej aspekt trudów 
wojennej wyprawy, eksponował zmęczenie ludzi i koni przemierzających górskie 
bezdroża w niesprzyjających warunkach jesiennej aury. Tym razem przedstawił 
niemal tryumfalny pochód zwycięzców wiodących jeńców i cenne łupy; na jed-
nym z wozów widzimy nawet tureckie branki. Frontalne ujęcie zakomponowanej 
panoramicznie sceny podkreśla splendor tego orszaku, powoli przemierzającego 
rozległą przestrzeń stepu. Przed oczyma widza roztacza się cały przepych Wscho-
du: barwnych namiotów, dywanów, zdobycznych chorągwi, egzotycznych stro-
jów noszonych przez jeńców o orientalnym typie urody. W blasku słońca skrzą 
się jedwabne tkaniny, metalowe elementy uprzęży i zbroi husarskich. Wiedeński 
krytyk Emmerich Ranzoni wysoko ocenił dzieło Brandta, podkreślając nie tylko 
bogactwo barw i malownicze ugrupowanie całej sceny, ale także doskonałą cha-
rakterystykę rozmaitych typów ludzi, zwierząt i samego pejzażu. 

  E.M.-B. 

I.155
HIsTOrIA
w 1918 wystawiony na sprzedaż w 
Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu. 
Być może wówczas kupił go Zygmunt 
rosiński, znany poznański kolekcjoner. 
w 1920 zdeponowany wraz z innymi 
dziełami z jego zbiorów w Muzeum 
wielkopolskim w Poznaniu; wycofany 
z depozytu w marcu 1928. w marcu 1941 
wstawiony do salonu sztuki „skarbiec” 
w warszawie przez Bronisławę rako-
wiczową z Poznania (razem z kilkoma 
płótnami z kolekcji rosińskiego). wów-
czas kupił go inż. wołkowicz z war-
szawy. Po upadku powstania warszaw-
skiego prawdopodobnie wywieziony 
przez Niemców. w latach 90. XX wieku 
znajdował się w kolekcji prywatnej. 
w 2005 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie (poza aukcją). 
Od czerwca 2006 do października 

2009 zdeponowany w MNw i ekspo-
nowany w stałej Galerii sztuki Polskiej. 
w 2009 ponownie wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

wYsTAwY
1884 Drezno, Kunstverein 
1884 Poznań, Towarzystwo sztuk  
Pięknych (Posener Kunstverein)
1884–1885 wiedeń, Kunstverein
1885 Poznań, Pałac Działyńskich  
(poza kat.)
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 9)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 69)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 69)
2008–2009 MNw, MNsz (s. 33, 112, 
nr kat. i il. 28)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi 
(s. 63, 132, il.)

BIBLIOGrAFIA 
Neue Freie Presse 1884, Nr. 7281, s. 6; 
ranzoni 1884, s. 4; Kłosy 1885, nr 1020, 
s. 43; Kurier Lwowski 1885, nr 342, s. 6; 
Tyg. Il. 1885, nr 105, s. 15, nr 121, s. 271; 
Boett icher 1895, s. 130, nr 37; Fleisch-
mann 1896, s. 10; Tyg. Il. 1907, nr 36, 
s. 738, il. na s. 726–727, nr 127, s. 364; 
Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 169; Kopera 1929, 
tabl. 54; Zakrzewski 1947, s. 95; Dobro-
wolski 1960, s. 67, il. 31; Czernic-Żalińska 
1966, s. 481, 483; Dobrowolski 1976, s. 79, 
il. 61; sowińska 1976, s. 34, 35, il. na s. 31; 
A. ryszkiewicz 1988, s. 233; Kwiatkowski 
1991, s. 49 [dat. 1888]; Bühler 1993, s. 112; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 65; 
Bühler 1998, s. 106; Micke-Broniarek 
2005, s. 53, 54, il. na s. 53; Adamek-Świe-
chowska 2007, s. 191 [dat. ok. 1890]; Ber-
nat 2007, s. 63 [dat. 1890]; Dziadek 2007, 
s. 204; Olchowska-schmidt 2007, s. 144; 

1000 arcydzieł 2008, s. 242, il.; Kat. Agra-
-Art 6.12.2009, nr kat. i il. 28 [wym. 69,6 
× 110,5]; Micke-Broniarek 2015, s. 18, 19, 
il. na s. 21, 113.

ArCHIwALIA 
MNP, Archiwum, Inwentarz depozytów 
Muzeum Wielkopolskiego. Depozyt 
Rosińskiego, sygn. MNP A, rkps, k. 28, 
poz. 4. 
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I.156 Lisowczyk (Buńczuczny), ok. 1883–1885 

Jeździec z buzdyganem; Z buńczukiem
olej, płótno, 82 × 58
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/M/271/N
Kupiony w 1949 z funduszy Centralnej Komisji Zakupu Muzealiów MKis. 

W dorobku artystycznym Brandta dużą grupę dzieł tworzą konne wizerunki przed-
stawicieli rozmaitych formacji wojskowych (kozaków, lisowczyków, husarzy, towa-
rzyszy pancernych), zazwyczaj ujętych profilem, w pełnym rynsztunku bojowym, 
niekiedy z dodatkowymi atrybutami pełnionych funkcji, np. chorążego czy — jak 
w tym wypadku — buńczucznego. Wywodzący się z tradycji azjatyckiej buńczuk, 
czyli ogon konia lub jaka ujęty w misterną, ozdobną siatkę i osadzony na długim 
drzewcu zwieńczonym mosiężną kulą, był noszony przed najwyższymi dostoj-
nikami w armii Turcji osmańskiej jako oznaka ich władzy. W okresie nasilonych 
wojen z Turcją zwyczaj ten przyjął się również w Polsce. Szczególne upodobanie 
do tego symbolu władzy wojskowej miał król Jan III Sobieski. Po wiktorii wiedeń-
skiej niektóre buńczuki w polskiej armii były dodatkowo ozdabiane kulą kształtem 
przypominającą turban. Właśnie taki typ buńczuka przedstawił Brandt, wkładając 
go w ręce żołnierza lekkozbrojnej jazdy. Ten sam temat w niemal identycznym 
układzie kompozycyjnym artysta powtórzył kilka lat później w technice akwareli 
i gwaszu.

Być może tożsamy z jednym z obrazów zatytułowanych Lisowczyk (kat. IV.90 
lub kat. IV.292).

E.M.-B. 

I.156
wYsTAwY
1952 Toruń, Muzeum Pomorskie  
(s. 32, nr kat. 9) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 14, 
dat. ok. 1875)
1998–1999 radom, MJM (il. na s. 11)
2012–2013 Bydgoszcz, Muzeum 
im. Leona wyczółkowskiego  
(s. 53, nr kat. i il. 12)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 187, il. na s. 122)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 40, s. 793, 794, il. na 
s. 784; Załęska 1962, s. 13; Bühler 1993, 
s. 115; Olchowska-schmidt 1996, il. na 
s. 52; Bühler 1998, s. 111; Kat. zbiorów 
MOT 2003, s. 46, il. na s. 47; Panasiuk 
2007, s. 220–224; Kroplewska-Gajew-
ska 2009, s. 176, il. na s. 177; Mikulski, 
Okoń 2011, s. 175; Bartoszek 2015, 
s. 27, il. na s. 122; Micke-Broniarek 
2015, s. 19, il. na s. 122.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis ekspo-
natów na wystawie]; Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 39 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. Buńczuczny, ok. 1885, kat. II.314
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I.156 Lisowczyk (Buńczuczny), ok. 1883–1885 

Jeździec z buzdyganem; Z buńczukiem
olej, płótno, 82 × 58
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw. MT/M/271/N
Kupiony w 1949 z funduszy Centralnej Komisji Zakupu Muzealiów MKis. 

W dorobku artystycznym Brandta dużą grupę dzieł tworzą konne wizerunki przed-
stawicieli rozmaitych formacji wojskowych (kozaków, lisowczyków, husarzy, towa-
rzyszy pancernych), zazwyczaj ujętych profilem, w pełnym rynsztunku bojowym, 
niekiedy z dodatkowymi atrybutami pełnionych funkcji, np. chorążego czy — jak 
w tym wypadku — buńczucznego. Wywodzący się z tradycji azjatyckiej buńczuk, 
czyli ogon konia lub jaka ujęty w misterną, ozdobną siatkę i osadzony na długim 
drzewcu zwieńczonym mosiężną kulą, był noszony przed najwyższymi dostoj-
nikami w armii Turcji osmańskiej jako oznaka ich władzy. W okresie nasilonych 
wojen z Turcją zwyczaj ten przyjął się również w Polsce. Szczególne upodobanie 
do tego symbolu władzy wojskowej miał król Jan III Sobieski. Po wiktorii wiedeń-
skiej niektóre buńczuki w polskiej armii były dodatkowo ozdabiane kulą kształtem 
przypominającą turban. Właśnie taki typ buńczuka przedstawił Brandt, wkładając 
go w ręce żołnierza lekkozbrojnej jazdy. Ten sam temat w niemal identycznym 
układzie kompozycyjnym artysta powtórzył kilka lat później w technice akwareli 
i gwaszu.

Być może tożsamy z jednym z obrazów zatytułowanych Lisowczyk (kat. IV.90 
lub kat. IV.292).

E.M.-B. 

I.156
wYsTAwY
1952 Toruń, Muzeum Pomorskie  
(s. 32, nr kat. 9) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 14, 
dat. ok. 1875)
1998–1999 radom, MJM (il. na s. 11)
2012–2013 Bydgoszcz, Muzeum 
im. Leona wyczółkowskiego  
(s. 53, nr kat. i il. 12)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 187, il. na s. 122)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 40, s. 793, 794, il. na 
s. 784; Załęska 1962, s. 13; Bühler 1993, 
s. 115; Olchowska-schmidt 1996, il. na 
s. 52; Bühler 1998, s. 111; Kat. zbiorów 
MOT 2003, s. 46, il. na s. 47; Panasiuk 
2007, s. 220–224; Kroplewska-Gajew-
ska 2009, s. 176, il. na s. 177; Mikulski, 
Okoń 2011, s. 175; Bartoszek 2015, 
s. 27, il. na s. 122; Micke-Broniarek 
2015, s. 19, il. na s. 122.

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis ekspo-
natów na wystawie]; Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 39 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. Buńczuczny, ok. 1885, kat. II.314
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I.157 Kulig, szkic, ok. 1882–1883

revolutionsszene
olej, deska, 34 × 65,5
städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau w Monachium, 
nr inw. G10546
Kupiony w 1950 od Ludwiga reisingera, właściciela Kunsthandlung 
und Antiquitäten w Monachium.

I.158 Wyjazd z Wilanowa, ok. 1882–1883

olej, płótno, 76 × 151
własność prywatna

I.157
BIBLIOGrAFIA
Kat. sGM 1955, s. 18, nr kat. 10546; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na 
s. 27 [płótno]; Jeżewska 1999, s. 15; 
schweers 2002, s. 2009; Kat. Agra-Art 
25.09.2005, nr kat. i il. 41; Przybyszew-
ski 2006, s. 14, il. 3; Klarecki 2012, 
s. 279.

I.158
HIsTOrIA
we wrześniu 2005 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 25.09.2005, nr kat. i il. 41; 
Klarecki 2012, s. 279.

Do ulubionych rozrywek króla Ludwika II Wittelsbacha należały wieczorne lub 
nocne dalekie wycieczki saniami wyposażonymi w latarnie1. Prawdopodobnie 
właśnie owe kuligi bawarskiego władcy zainspirowały Brandta do namalowania 
pełnej dynamiki, reprezentacyjnej sceny wyjazdu królowej Marysieńki z Wilano-
wa. Splendor królewskiej przejażdżki podkreśla otaczający sanie tłumny orszak, 
z którego na plan pierwszy wysuwa się husarz w zbroi trzymający kopię z biało-
-czerwonym proporcem oraz nieco tajemnicza postać dworskiego trefnisia w ma-
lowniczym stroju i czarnej masce na twarzy. Wśród licznie zgromadzonej asysty 
dostrzegamy jeźdźców z rozmaitych formacji wojskowych, m.in. dobosza w eg-
zotycznym stroju (w białym turbanie) oraz trębacza. Obok płomiennej czerwieni 
stroju błazna akcentem najbardziej przyciągającym wzrok widza są kosztowne 
rzędy z ozdobnymi, skrzącymi się złotem czaprakami, okrywającymi ciała koni 
ciągnących sanie. Reprezentacyjny, widowiskowy charakter tej sceny zdaje się 
sugerować jakąś barokową uroczystość o ściśle określonym ceremoniale, a nie 
zwykły wyjazd królowej na przejażdżkę saniami. Elżbieta Jeżewska wysuwa inte-
resującą hipotezę, według której artysta mógł przedstawić tu ostateczny wyjazd 
Marii Kazimiery z Wilanowa2. Jako wdowa po zmarłym królu była ona postacią 
niewygodną dla nowego władcy, Augusta II. W rezultacie w 1699 roku wyje-
chała do Rzymu, a następnie osiadła we Francji. Niezwykle uroczysta oprawa 
tej sceny doskonale odpowiadałaby dworskiej etykiecie obowiązującej podczas 
pożegnania królowej-wdowy.

Koń w czapraku do sań paradnych z czasów Kurfürsta  
Karla Albrechta, z lat 1737–1738, z królewskiej  
siodlarni w Monachium, ok. 1880, kat. V.81

Sanie paradne Ludwika II  
Bawarskiego z lat 1871–1874,  
z królewskiej powozowni  
w Monachium, ok. 1880, 
kat. V.80

Wilanów. Pałac — widok fasady centralnego skrzydła, 
ok. 1880, kat. V.87

I.157

I.158



190 191MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.157 Kulig, szkic, ok. 1882–1883

revolutionsszene
olej, deska, 34 × 65,5
städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau w Monachium, 
nr inw. G10546
Kupiony w 1950 od Ludwiga reisingera, właściciela Kunsthandlung 
und Antiquitäten w Monachium.

I.158 Wyjazd z Wilanowa, ok. 1882–1883

olej, płótno, 76 × 151
własność prywatna

I.157
BIBLIOGrAFIA
Kat. sGM 1955, s. 18, nr kat. 10546; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na 
s. 27 [płótno]; Jeżewska 1999, s. 15; 
schweers 2002, s. 2009; Kat. Agra-Art 
25.09.2005, nr kat. i il. 41; Przybyszew-
ski 2006, s. 14, il. 3; Klarecki 2012, 
s. 279.
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HIsTOrIA
we wrześniu 2005 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 25.09.2005, nr kat. i il. 41; 
Klarecki 2012, s. 279.

Do ulubionych rozrywek króla Ludwika II Wittelsbacha należały wieczorne lub 
nocne dalekie wycieczki saniami wyposażonymi w latarnie1. Prawdopodobnie 
właśnie owe kuligi bawarskiego władcy zainspirowały Brandta do namalowania 
pełnej dynamiki, reprezentacyjnej sceny wyjazdu królowej Marysieńki z Wilano-
wa. Splendor królewskiej przejażdżki podkreśla otaczający sanie tłumny orszak, 
z którego na plan pierwszy wysuwa się husarz w zbroi trzymający kopię z biało-
-czerwonym proporcem oraz nieco tajemnicza postać dworskiego trefnisia w ma-
lowniczym stroju i czarnej masce na twarzy. Wśród licznie zgromadzonej asysty 
dostrzegamy jeźdźców z rozmaitych formacji wojskowych, m.in. dobosza w eg-
zotycznym stroju (w białym turbanie) oraz trębacza. Obok płomiennej czerwieni 
stroju błazna akcentem najbardziej przyciągającym wzrok widza są kosztowne 
rzędy z ozdobnymi, skrzącymi się złotem czaprakami, okrywającymi ciała koni 
ciągnących sanie. Reprezentacyjny, widowiskowy charakter tej sceny zdaje się 
sugerować jakąś barokową uroczystość o ściśle określonym ceremoniale, a nie 
zwykły wyjazd królowej na przejażdżkę saniami. Elżbieta Jeżewska wysuwa inte-
resującą hipotezę, według której artysta mógł przedstawić tu ostateczny wyjazd 
Marii Kazimiery z Wilanowa2. Jako wdowa po zmarłym królu była ona postacią 
niewygodną dla nowego władcy, Augusta II. W rezultacie w 1699 roku wyje-
chała do Rzymu, a następnie osiadła we Francji. Niezwykle uroczysta oprawa 
tej sceny doskonale odpowiadałaby dworskiej etykiecie obowiązującej podczas 
pożegnania królowej-wdowy.

Koń w czapraku do sań paradnych z czasów Kurfürsta  
Karla Albrechta, z lat 1737–1738, z królewskiej  
siodlarni w Monachium, ok. 1880, kat. V.81

Sanie paradne Ludwika II  
Bawarskiego z lat 1871–1874,  
z królewskiej powozowni  
w Monachium, ok. 1880, 
kat. V.80

Wilanów. Pałac — widok fasady centralnego skrzydła, 
ok. 1880, kat. V.87
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I.159  Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa, 
ok. 1883–1884 

olej, papier naklejony na płótno, 21,7 × 42
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

I.160 Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa, 1884 

Königsschlittenfahrt; Królewska sanna; Kulig w wilanowie z czasów króla 
Jana III; schlittenauffahrt vor einem schlosse; wyjazd króla Jana III na 
polowanie; wyjazd Marysieńki z wilanowa; wyjazd sobieskiego z wilanowa; 
wyjazd z wilanowa (szkic)
olej, płótno, 200 × 400
Muzeum Narodowe w Kielcach, nr inw. MNKi/M/374 (d. 1860)
Kupiony w listopadzie 1974 w PP Desa w warszawie.

I.159
HIsTOrIA
Przed 1939 zapewne w kolekcji prywat-
nej w Niemczech, uzyskał zezwolenie 
na wywóz za granicę jako szkic do 
Wesela wojewody. w grudniu 1996 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Unicum 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Unicum 1.12.1996, nr kat. i il. 76; 
Przybyszewski 2006, s. 14, il. 2.

I.160
HIsTOrIA
Pierwsza wzmianka o malowaniu 
obrazu pochodzi z listu Brandta do 
stanisława Lessla z 25 stycznia 1882; 
ukończony został w listopadzie 1884. 
w 1926 należał do Heleny Brandt, która 
zdeponowała go w TZsP (nie później 
niż w 1933). Prawdopodobnie tożsamy 
z dziełem, które między 1918 a 1938 
Helena Brandt oferowała Karolowi 
Eisertowi (1865–1938) za cenę 12 ty-
sięcy złotych*. Między październikiem 
1939 a marcem 1942 przewieziony do 
MNw, skradziony w czasie działań 
wojennych, rewindykowany z Zsrr 
w 1956. w grudniu 1957 wydany Anto-
niemu Arkuszewskiemu (jednemu ze 
spadkobierców Heleny Brandt), który 
29 września 1967 oferował go do za-
kupu w MNw (jako Wyjazd z Wilanowa 
króla Jana III). w 1998 niesłusznie 
ujęty w wykazie strat wojennych jako 
własność TZsP. w chwili zakupu do 
zbiorów MNKi był w bardzo zniszczony; 
jego konserwacja w oddziale krakow-
skim PKZ została zakończona w 1984.

*   w liście do Eiserta obraz był określony 

jako druga wersja Wyjazdu Sobieskiego 
z Wilanowa (a więc tytuł niezgodny 

z treścią tego dzieła, natomiast oferta 

nie mogła dotyczyć rzeczywiście dru-

giej wersji, która w tym czasie była już 

własnością TZsP); zob. Kacprzak 2005, 

s. 29; Kacprzak 2015, s. 272. 

wYsTAwY
1921, TZsP, warszawa
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 10, 
il. na s. 23)
1939 warszawa, TZsP (poza kat.)
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10)
1984 MNKi 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 15)
1993 MNKi (il. na s. 19, fragm.) 
2008 MNKi (s. 16, 17, nr kat. i il. I/5) 

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1882, Nr. 2, s. 27; All. K.-Ch. 
1884, Nr. 48, s. 971; Kłosy 1884, nr 1011, 
s. 328; wankie 1921, s. 345; wankie 
1921a, s. 9; wankie 1921b, s. 6; Bulew-
ski 1926, s. 6; Kleczyński 1926, s. 5; 
Piątkowski 1926a, s. 4; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Kat. zbio-
rów TZsP 1933, s. 31, nr kat. 5027, 

Brandt z ogromnym zaangażowaniem przygotowywał się do tworzenia tego 
monumentalnego płótna. Gromadził dokumentację historyczną dotyczącą króla 
Jana III i członków jego rodziny, za zgodą księcia regenta Luitpolda korzystał 
z królewskiej powozowni w Monachium, wykonując rysunki oraz fotografie 
pomocnicze. Posłużył się współczesną fotografią fasady pałacu w Wilanowie 
wykonaną przez Konrada Brandla. Stało się to przyczyną wyraźnego anachro-
nizmu w widoku królewskiej rezydencji, która w XVII wieku nie miała jeszcze 
bocznych skrzydeł. Kolejny etap pracy stanowiło przygotowanie wstępnego 
szkicu olejnego, określającego dyspozycję kolorystyczną i przestrzenną przed-
stawianej sceny3. Zapewnie równocześnie powstawały rysunki kreślone dyna-
miczną kreską, utrwalające pomysły na rozwiązanie poszczególnych fragmentów 
przedstawianej sceny — sylwetek koni, pojedynczych figur lub grup postaci (zob. 
kat. II.169). Tylko niektóre z nich zostały uwzględnione przy tworzeniu obrazu. 
Wreszcie artysta wykonał sporych rozmiarów studium olejne zapowiadające 
przyjęty ostatecznie kształt kompozycji (kat. I.158). Wyróżnia je zdecydowanie 
jaśniejsza tonacja barwna, odpowiadająca raczej aurze pogodnego zimowego 
poranka niż popołudnia. Na płótnie dużego formatu Brandt zrezygnował z na-
malowania pochodni trzymanych przez dworzan asystujących królewskiemu 
orszakowi, a także z karmazynowej chorągwi stanowiącej tło dla husarza w zbroi 
ze skrzydłami, osłabiając w ten sposób wrażenie oficjalnego, „państwowego” cha-
rakteru przedstawionej sceny. Zastanawiające jest przeznaczenie niewielkiego 
szkicu olejnego (kat. I.159) wykonanego na odbitce fotograficznej z obrazu już 
istniejącego — studium lub dużej wersji olejnej4. Charakteryzują go dość istotne 
zmiany, zarówno w budowie kompozycji (przede wszystkim usytuowanie grupy 
figuralnej względem fasady pałacu), jak i tonacji barwnej. Być może pracę tę 
należy traktować jako notatkę malarską odzwierciedlającą przemyślenia artysty 
przed ponowną realizacją tematu królewskiego kuligu w latach 90. 

Przygotowując wielkoformatowe dzieło Wyjazd królowej Marysieńki z Wilano-
wa, Brandt być może zamierzał włączyć się w obchody 200. rocznicy odsieczy 
wiedeńskiej, w szczególnie uroczystej formie planowane w krajach monarchii 
habsburskiej. Jednak w 1883 roku płótno nie było jeszcze gotowe i ostatecznie 
nigdy nie zostało ukończone. Przekonuje o tym pozostawienie w fazie szkicowej 
niektórych elementów kompozycji; najbardziej rzuca się w oczy brak prawej 
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I.159  Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa, 
ok. 1883–1884 

olej, papier naklejony na płótno, 21,7 × 42
sygn. p.d.: JB
własność prywatna

I.160 Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa, 1884 

Königsschlittenfahrt; Królewska sanna; Kulig w wilanowie z czasów króla 
Jana III; schlittenauffahrt vor einem schlosse; wyjazd króla Jana III na 
polowanie; wyjazd Marysieńki z wilanowa; wyjazd sobieskiego z wilanowa; 
wyjazd z wilanowa (szkic)
olej, płótno, 200 × 400
Muzeum Narodowe w Kielcach, nr inw. MNKi/M/374 (d. 1860)
Kupiony w listopadzie 1974 w PP Desa w warszawie.
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Kat. Unicum 1.12.1996, nr kat. i il. 76; 
Przybyszewski 2006, s. 14, il. 2.

I.160
HIsTOrIA
Pierwsza wzmianka o malowaniu 
obrazu pochodzi z listu Brandta do 
stanisława Lessla z 25 stycznia 1882; 
ukończony został w listopadzie 1884. 
w 1926 należał do Heleny Brandt, która 
zdeponowała go w TZsP (nie później 
niż w 1933). Prawdopodobnie tożsamy 
z dziełem, które między 1918 a 1938 
Helena Brandt oferowała Karolowi 
Eisertowi (1865–1938) za cenę 12 ty-
sięcy złotych*. Między październikiem 
1939 a marcem 1942 przewieziony do 
MNw, skradziony w czasie działań 
wojennych, rewindykowany z Zsrr 
w 1956. w grudniu 1957 wydany Anto-
niemu Arkuszewskiemu (jednemu ze 
spadkobierców Heleny Brandt), który 
29 września 1967 oferował go do za-
kupu w MNw (jako Wyjazd z Wilanowa 
króla Jana III). w 1998 niesłusznie 
ujęty w wykazie strat wojennych jako 
własność TZsP. w chwili zakupu do 
zbiorów MNKi był w bardzo zniszczony; 
jego konserwacja w oddziale krakow-
skim PKZ została zakończona w 1984.

*   w liście do Eiserta obraz był określony 

jako druga wersja Wyjazdu Sobieskiego 
z Wilanowa (a więc tytuł niezgodny 

z treścią tego dzieła, natomiast oferta 

nie mogła dotyczyć rzeczywiście dru-

giej wersji, która w tym czasie była już 

własnością TZsP); zob. Kacprzak 2005, 

s. 29; Kacprzak 2015, s. 272. 

wYsTAwY
1921, TZsP, warszawa
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 10, 
il. na s. 23)
1939 warszawa, TZsP (poza kat.)
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10)
1984 MNKi 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 15)
1993 MNKi (il. na s. 19, fragm.) 
2008 MNKi (s. 16, 17, nr kat. i il. I/5) 

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1882, Nr. 2, s. 27; All. K.-Ch. 
1884, Nr. 48, s. 971; Kłosy 1884, nr 1011, 
s. 328; wankie 1921, s. 345; wankie 
1921a, s. 9; wankie 1921b, s. 6; Bulew-
ski 1926, s. 6; Kleczyński 1926, s. 5; 
Piątkowski 1926a, s. 4; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Kat. zbio-
rów TZsP 1933, s. 31, nr kat. 5027, 

Brandt z ogromnym zaangażowaniem przygotowywał się do tworzenia tego 
monumentalnego płótna. Gromadził dokumentację historyczną dotyczącą króla 
Jana III i członków jego rodziny, za zgodą księcia regenta Luitpolda korzystał 
z królewskiej powozowni w Monachium, wykonując rysunki oraz fotografie 
pomocnicze. Posłużył się współczesną fotografią fasady pałacu w Wilanowie 
wykonaną przez Konrada Brandla. Stało się to przyczyną wyraźnego anachro-
nizmu w widoku królewskiej rezydencji, która w XVII wieku nie miała jeszcze 
bocznych skrzydeł. Kolejny etap pracy stanowiło przygotowanie wstępnego 
szkicu olejnego, określającego dyspozycję kolorystyczną i przestrzenną przed-
stawianej sceny3. Zapewnie równocześnie powstawały rysunki kreślone dyna-
miczną kreską, utrwalające pomysły na rozwiązanie poszczególnych fragmentów 
przedstawianej sceny — sylwetek koni, pojedynczych figur lub grup postaci (zob. 
kat. II.169). Tylko niektóre z nich zostały uwzględnione przy tworzeniu obrazu. 
Wreszcie artysta wykonał sporych rozmiarów studium olejne zapowiadające 
przyjęty ostatecznie kształt kompozycji (kat. I.158). Wyróżnia je zdecydowanie 
jaśniejsza tonacja barwna, odpowiadająca raczej aurze pogodnego zimowego 
poranka niż popołudnia. Na płótnie dużego formatu Brandt zrezygnował z na-
malowania pochodni trzymanych przez dworzan asystujących królewskiemu 
orszakowi, a także z karmazynowej chorągwi stanowiącej tło dla husarza w zbroi 
ze skrzydłami, osłabiając w ten sposób wrażenie oficjalnego, „państwowego” cha-
rakteru przedstawionej sceny. Zastanawiające jest przeznaczenie niewielkiego 
szkicu olejnego (kat. I.159) wykonanego na odbitce fotograficznej z obrazu już 
istniejącego — studium lub dużej wersji olejnej4. Charakteryzują go dość istotne 
zmiany, zarówno w budowie kompozycji (przede wszystkim usytuowanie grupy 
figuralnej względem fasady pałacu), jak i tonacji barwnej. Być może pracę tę 
należy traktować jako notatkę malarską odzwierciedlającą przemyślenia artysty 
przed ponowną realizacją tematu królewskiego kuligu w latach 90. 

Przygotowując wielkoformatowe dzieło Wyjazd królowej Marysieńki z Wilano-
wa, Brandt być może zamierzał włączyć się w obchody 200. rocznicy odsieczy 
wiedeńskiej, w szczególnie uroczystej formie planowane w krajach monarchii 
habsburskiej. Jednak w 1883 roku płótno nie było jeszcze gotowe i ostatecznie 
nigdy nie zostało ukończone. Przekonuje o tym pozostawienie w fazie szkicowej 
niektórych elementów kompozycji; najbardziej rzuca się w oczy brak prawej 

I.159

I.160
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ręki błazna (na wcześniejszym płótnie trzyma w niej ozdobiony wstążkami ka-
duceusz), niczym niezakończony pręt w dłoni jednego z jeźdźców (wcześniej 
zwieńczony pochodnią), a także bardzo powierzchowne opracowanie sylwetek 
koni po prawej stronie kompozycji. Kolejnym argumentem jest brak sygnatury, 
a także fakt, że za życia Brandta obraz nie był prezentowany publicznie. Po śmier-
ci artysty pozostał w rękach rodziny, a podczas wystawy w Zachęcie w 1926 roku 
został określony jako szkic. 

Dopiero po kilkunastu latach od chwili porzucenia tego płótna Brandt 
powrócił do tematu królewskiego kuligu w Wilanowie, tworząc dzieło równie 
monumentalne, lecz inaczej zakomponowane i utrzymane w odmiennej tonacji 
barwnej (zob. kat. I.249). 

Jeden z trzech obrazów o tej tematyce (kat. I.158, I.160 lub I.249 ), zatytuło-
wany Wyjazd z Wilanowa, był wystawiony w 1927 roku w Domu Sztuki we Lwowie.

E.M.-B.

1   W Marstallmuseum w zamku Nymphenburg znajduje się duża kolek-
cja królewskich sań, wśród nich są również te, które Brandt umieścił 
w kompozycji swojego obrazu z 1897 roku (kat. I.247).

2  Jeżewska 2010, s. 188.
3   Obecnie znamy jeden szkic koncepcyjny, nie można jednak wyklu-

czyć, że powstało ich więcej. 
4  Zob. esej A. Lewandowskiej w t. 1. niniejszego katalogu.

I.161 Rozmowa przy studni, 1884

olej, deska, 17,3 × 24,4
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1884 r
własność prywatna

I.161
BIBLIOGrAFIA
Bühler 1993, s. 62, 110, 158, il. 1; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 56; 
Bühler 1998, s. 62, 104, 152, il. 2, 
Klarecki 2012, s. 274.Orońsko. Jeździec i dziewczyna przy studni, ok. 1880–1884, kat. V.109

1935, s. 45, nr kat. 5027, 1938, s. 49, 
nr kat. 5013; Zakrzewski 1947, s. 76, 
167; Kat. obrazów wywiezionych 1951, 
s. 30, nr kat. i il. 62; Cat. of paintings 
removed 1953, s. 30, nr kat. i il. 57; 
Avus 1974, s. 3, il; Oborny 1977, s. 552, 
553 [dat. 1897]; Grodziński 1979, 
s. 11, 12; Przewodnik MNKi 1981, s. 57, 
67, il. 4, 2004, s. 20, il. 54; w kręgu 
Brandta 1985, s. nlb.; Bühler 1993, 
s. 115; Kuczyński 1993, s. 258; Oborny 
1990, s. 449, 450; Bühler 1998, s. 111; 
Kat. strat wojennych 1998, s. 38, 
nr kat. i il. 26; Paprocki 1998, s. 366, 
367 [dat. 1897]; Jeżewska 1999, s. 15 
[dat. ok. 1898]; Pieniążek-samek, 
Oborny, Główka 2003, s. 152, il. 175; 
Przybyszewski 2006, s. 13; Jeżewska 
2007, s. 79, 94, poz. 22, il. 10 [dat. 
ok. 1898–1899]; Kwaśnik-Gliwińska 
2008, s. 16–17, nr kat. I/5; Jeżewska 
2010, s. 187, 188, 189, nr kat. 5, il. 22; 
Otwinowska 2011, s. 352; Klarecki 2012, 
s. 279 [dat. ok. 1900]. 

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
885a, rkps, s. 4, 5 [listy władysława 
Pruszaka i Antoniego Arkuszewskiego 
do Dyrekcji MNw z grudnia 1946], 
sygn. 1620, t. 1, rkps [oferta zakupu 
obrazu przez MNw], sygn. 242/9, 
mps, s. 162 [protokół 149/57 zwrotu 
obrazu Antoniemu Arkuszewskiemu 
z 4.12.1957]; ZIiF, nr inw. DI 39607 
MNw, DI 95602/2 MNw [fot. obrazu 
przed 1939, opisana jako własność 
Heleny Brandt].

studia do obrazu, 1882, kat. II.169

I.161
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zwieńczony pochodnią), a także bardzo powierzchowne opracowanie sylwetek 
koni po prawej stronie kompozycji. Kolejnym argumentem jest brak sygnatury, 
a także fakt, że za życia Brandta obraz nie był prezentowany publicznie. Po śmier-
ci artysty pozostał w rękach rodziny, a podczas wystawy w Zachęcie w 1926 roku 
został określony jako szkic. 

Dopiero po kilkunastu latach od chwili porzucenia tego płótna Brandt 
powrócił do tematu królewskiego kuligu w Wilanowie, tworząc dzieło równie 
monumentalne, lecz inaczej zakomponowane i utrzymane w odmiennej tonacji 
barwnej (zob. kat. I.249). 

Jeden z trzech obrazów o tej tematyce (kat. I.158, I.160 lub I.249 ), zatytuło-
wany Wyjazd z Wilanowa, był wystawiony w 1927 roku w Domu Sztuki we Lwowie.
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1   W Marstallmuseum w zamku Nymphenburg znajduje się duża kolek-
cja królewskich sań, wśród nich są również te, które Brandt umieścił 
w kompozycji swojego obrazu z 1897 roku (kat. I.247).

2  Jeżewska 2010, s. 188.
3   Obecnie znamy jeden szkic koncepcyjny, nie można jednak wyklu-

czyć, że powstało ich więcej. 
4  Zob. esej A. Lewandowskiej w t. 1. niniejszego katalogu.
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olej, deska, 17,3 × 24,4
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1884 r
własność prywatna
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2010, s. 187, 188, 189, nr kat. 5, il. 22; 
Otwinowska 2011, s. 352; Klarecki 2012, 
s. 279 [dat. ok. 1900]. 

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
885a, rkps, s. 4, 5 [listy władysława 
Pruszaka i Antoniego Arkuszewskiego 
do Dyrekcji MNw z grudnia 1946], 
sygn. 1620, t. 1, rkps [oferta zakupu 
obrazu przez MNw], sygn. 242/9, 
mps, s. 162 [protokół 149/57 zwrotu 
obrazu Antoniemu Arkuszewskiemu 
z 4.12.1957]; ZIiF, nr inw. DI 39607 
MNw, DI 95602/2 MNw [fot. obrazu 
przed 1939, opisana jako własność 
Heleny Brandt].

studia do obrazu, 1882, kat. II.169

I.161



196 197MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.162 Spotkanie na moście, 1884 

Czwórka ukraińska; Czwórką przez groblę; Krytyczne spotkanie; Passage 
critique; Przypadek w drodze; schwerige Passage; smolarz; spotkanie; 
spotkanie na drodze; spotkanie na grobli czwórką zaprzężonego powozu 
z wózkiem smolarza; spotkanie w lesie; wjazd w opłotki
olej, płótno, 100 × 200
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-147 (d. 5221) 
Kupiony w 1886 od Józefa Brandta.

Ta osadzona w XIX-wiecznych realiach scena rodzajowa odzwierciedla zawadiac-
ką fantazję i „sobiepański” styl życia niektórych przedstawicieli ówczesnego zie-
miaństwa — szlachecka bryczka zaprzężona w czwórkę rozhukanych koni niemal 
tratuje na grobli chłopską furmankę. Wczesnowiosenny pejzaż będący tłem dla 
„spotkania na grobli” przypomina widok majątku w Orońsku z charakterystycz-
ną sylwetką starego młyna nad stawem. Tam też została wykonana fotografia, 
wykorzystana przy malowaniu wozu smolarza osuwającego się w przydrożne 
mokradło. Wydaje się, że studiowaniu tego motywu artysta poświęcił najwięcej 
uwagi, co potwierdzają rysunki w szkicowniku ze zbiorów Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu. 

Podczas wystawy w Paryżu obraz wywołał zainteresowanie przede wszyst-
kim polskich recenzentów. Seweryna Duchińska na łamach „Biblioteki Warszaw-
skiej” pisała: „Obrazek to pełen prawdy, myśli i uczucia. Francuzi przyzwyczajeni 
do jaskrawych tonów, zarzucają mu brak kolorytu; nas to przecież nie razi: nasze 
niebo wszak blade i pochmurzone, barwa miejscowa przewybornie oddana”1. 
Z uznaniem wyraził się również korespondent „Kuriera Poznańskiego”, chwaląc 
„życie, prawdę i wdzięk” obrazu malowanego „szeroko, ogniście, z werwą nie-
słychaną”2. Ciekawa wydaje się opinia malarki Anny Bilińskiej, która w jednym 
z listów napisała: „Chociaż z powodu pstrokacizny trudno się tam czegoś od 
razu dopatrzeć, ale życia i ruchu dużo”3.

Po roku 1884 Brandt jeszcze kilkakrotnie podejmował temat spotkania na 
wąskiej drodze lub grobli rozpędzonej bryczki wiozącej myśliwych ze skromną 
chłopską furmanką (zob. kat. I.188, I.262, I.263). 

E.M.-B

1 Duchińska 1884, s. 281.
2 Kur. Pozn. 1884, s. 3. 
3 Bohdanowicz 1928, s. 82, 83.

I.162
HIsTOrIA
Zapewne w 1885 zapadła decyzja o za-
kupie dzieła Brandta do zbiorów MNK, 
w których dotychczas jego twórczość 
nie była reprezentowana. w maju 1886 
artysta osobiście przekazał obraz dy-
rekcji Muzeum (nr inw. 724), a w czerw-
cu został on udostępniony zwiedzają-
cym. Honorarium Brandt przeznaczył 
na nagrodę w konkursie malarskim 
dla artystów polskich i pozostawił 
do rozporządzenia Komitetowi TPsP 
w Krakowie. Na wystawie sztuki pol-
skiej urządzonej w ramach wystawy 
Krajowej rolniczo-Przemysłowej 
w 1887 w Krakowie obraz został wyróż-
niony dyplomem honorowym. wykona-
na na jego podstawie chromolitografia 
stanowiła premium dla członków TPsP 
za rok 1888. w latach 2007–2010 znaj-
dował się w stałej ekspozycji w Zamku 
Królewskim w Niepłomicach. 

wYsTAwY
1884 Paryż, Palais des Champs-
-Élysées (Cat. s. XV, nr kat. 344; Expl. 
s. 31, nr kat. 344)
1887 Kraków, wKrP, sztuka polska 
(s. 5, nr kat. 20)
1887 warszawa, TZsP 
1952 Moskwa, Akademia Chudožestv 
(s. 21, dat. 1888) 
1954 Kraków, TPsP [2] (s. 10, nr kat. 13)
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 21, 
dat. 1888)

1979 Moskwa, Maneż (s. 50, nr kat. 78, 
il. na s. 101, dat. 1888 i 1898) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 3)
1987 Belgrad, Narodni muzej [i inne 
miejsca] (s. 21, nr kat. 9, il.)
1989 MNK (s. 54, nr kat. 93)
1991 MNKi
2002 Milwaukee Art Museum  
(s. 248, nr kat. 69, il. na s. 249)

BIBLIOGrAFIA 
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1887, nr 5, s. 40 [błędna informacja: 
obraz nadesłany z wiednia]; Czas 
1887, nr 213, s. 3; Gaz. Lw. 1887, nr 213, 
s. 3 [jako Spotkanie na morzu]; Gerson 
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1908, s. 1; Przewodnik MNK 1909, s. 7, 
nr kat. 77, 1911, s. 15, nr kat. 322, 1912, 
1914, s. 12, nr kat. 322; synoradzki 
1911, s. 163; Piątkowski 1915, s. 393; 
Kat. Gal. MNK 1916 [także wersja 
niem.], 1917, s. 6, nr kat. 16, 1918, s. 4, 
nr kat. 18, 1919, s. 4, nr kat. 12, 1920, 
s. 4, nr kat. 14, 1921, s. 6, nr kat. 16, 
1922, s. 7, nr kat. 25, 1923, s. 10, 
nr kat. 29, 1924, s. 9, nr kat. 29, 1925, 
s. 8, nr kat. 29, 1926, 1929, 1930, 
1939, 1946, 1947, 1948, s. 4, nr kat. 24 
[wszędzie dat. 1888]; Frycz 1926, s. 8; 
Bohdanowicz 1928, s. 82, 83; Husar-
ski 1929, il. na s. 382; Kopera 1929, 
s. 339, il. 352; Kopera 1933, s. 29, 
nr kat. i il. 159 [wym. 100 × 220, dat. 
1888]; Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 
1888]; starzyński 1952, s. 39, il. 128 
[dat. 1888]; Dobrowolski 1960, s. 67, 
68 [dat. 1888]; Przewodnik sukiennice 
1963, s. 20, il. 18; Ebert 1965, s. 24, 
il. 4; Kopff 1962, s. 21, 65; Apanowicz 
1968, s. 260, 261, 262; Cękalska-
-Zborowska 1969, s. 165, 166 [dat. 
1888]; Derwojed 1969, s. 27, 36, il. 17; 
wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Przewodnik MNK 1972, s. 22; 
Grodziński 1979, s. 11; sowińska 1976, 

s. 42, 43 il. na s. 40–41 [wym. 52 × 86]; 
Cękalska-Zborowska 1981, s. 178, 
179, il. 61; Apanowicz 1985, s. nlb. 16; 
Bielski 1986, s. 9; Kwiatkowski 1991, 
s. 49; Przewodnik sukiennice 1991, 
s. 48, 49, 50, il.; Bühler 1993, s. 110, 
112, 115; Postoła 1995, s. 361; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 30, il. na s. 55; 
Palacz 1997, s. 78; Bühler 1998, s. 106, 
111; Krzysztofowicz-Kozakowska, stolot 
2000, s. 208, il. 290; Kat. zbiorów MNK 
2001, s. 34, nr kat. i il. 57, il. kol. XXIX 
[dat. ok. 1886]; Przewodnik sukiennice 
2001, s. 89; Malinowski 2003, s. 184; 
Paprocki 2003, s. 109, 111; stępień 
2003, s. 113; Micke-Broniarek 2005, 
s. 68, il. na s. 62–63 [dat. ok. 1886]; 
Micke-Broniarek 2005a, s. 150, il. 205 
[dat. ok. 1886]; Porębski 2005, s. 190, 
302, il. na s. 229; Bernat 2007, s. 7, 
10, 77, 93, il. na s. 8–9 [w tekście dat. 
1884, w podpisie pod il. ok. 1886]; 
Przewodnik Niepołomice 2007, s. 85 
[dat. ok. 1886]; Przewodnik sukiennice 
2010, s. 144, poz. 425, il. na s. 145 [dat. 
ok. 1886]; Bartoszek 2015, s. 25, 27, 31, 
il. na s. 25, 128–129; Micke-Broniarek 
2015, s. 13, il. na s. 2, 128–129.

ArCHIwALIA  
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne przed 
1916], rkps, k. nlb. [jako Spotkanie]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 19 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.162

Orońsko. Furmanka zaprzężona w dwa konie, 
ok. 1882–1884, kat. V.110

Trzy studia wozu, 1884, kat. II.297 Dwa drzewa, 1884, kat. II.297 
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I.162 Spotkanie na moście, 1884 

Czwórka ukraińska; Czwórką przez groblę; Krytyczne spotkanie; Passage 
critique; Przypadek w drodze; schwerige Passage; smolarz; spotkanie; 
spotkanie na drodze; spotkanie na grobli czwórką zaprzężonego powozu 
z wózkiem smolarza; spotkanie w lesie; wjazd w opłotki
olej, płótno, 100 × 200
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-147 (d. 5221) 
Kupiony w 1886 od Józefa Brandta.

Ta osadzona w XIX-wiecznych realiach scena rodzajowa odzwierciedla zawadiac-
ką fantazję i „sobiepański” styl życia niektórych przedstawicieli ówczesnego zie-
miaństwa — szlachecka bryczka zaprzężona w czwórkę rozhukanych koni niemal 
tratuje na grobli chłopską furmankę. Wczesnowiosenny pejzaż będący tłem dla 
„spotkania na grobli” przypomina widok majątku w Orońsku z charakterystycz-
ną sylwetką starego młyna nad stawem. Tam też została wykonana fotografia, 
wykorzystana przy malowaniu wozu smolarza osuwającego się w przydrożne 
mokradło. Wydaje się, że studiowaniu tego motywu artysta poświęcił najwięcej 
uwagi, co potwierdzają rysunki w szkicowniku ze zbiorów Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu. 

Podczas wystawy w Paryżu obraz wywołał zainteresowanie przede wszyst-
kim polskich recenzentów. Seweryna Duchińska na łamach „Biblioteki Warszaw-
skiej” pisała: „Obrazek to pełen prawdy, myśli i uczucia. Francuzi przyzwyczajeni 
do jaskrawych tonów, zarzucają mu brak kolorytu; nas to przecież nie razi: nasze 
niebo wszak blade i pochmurzone, barwa miejscowa przewybornie oddana”1. 
Z uznaniem wyraził się również korespondent „Kuriera Poznańskiego”, chwaląc 
„życie, prawdę i wdzięk” obrazu malowanego „szeroko, ogniście, z werwą nie-
słychaną”2. Ciekawa wydaje się opinia malarki Anny Bilińskiej, która w jednym 
z listów napisała: „Chociaż z powodu pstrokacizny trudno się tam czegoś od 
razu dopatrzeć, ale życia i ruchu dużo”3.

Po roku 1884 Brandt jeszcze kilkakrotnie podejmował temat spotkania na 
wąskiej drodze lub grobli rozpędzonej bryczki wiozącej myśliwych ze skromną 
chłopską furmanką (zob. kat. I.188, I.262, I.263). 

E.M.-B

1 Duchińska 1884, s. 281.
2 Kur. Pozn. 1884, s. 3. 
3 Bohdanowicz 1928, s. 82, 83.

I.162
HIsTOrIA
Zapewne w 1885 zapadła decyzja o za-
kupie dzieła Brandta do zbiorów MNK, 
w których dotychczas jego twórczość 
nie była reprezentowana. w maju 1886 
artysta osobiście przekazał obraz dy-
rekcji Muzeum (nr inw. 724), a w czerw-
cu został on udostępniony zwiedzają-
cym. Honorarium Brandt przeznaczył 
na nagrodę w konkursie malarskim 
dla artystów polskich i pozostawił 
do rozporządzenia Komitetowi TPsP 
w Krakowie. Na wystawie sztuki pol-
skiej urządzonej w ramach wystawy 
Krajowej rolniczo-Przemysłowej 
w 1887 w Krakowie obraz został wyróż-
niony dyplomem honorowym. wykona-
na na jego podstawie chromolitografia 
stanowiła premium dla członków TPsP 
za rok 1888. w latach 2007–2010 znaj-
dował się w stałej ekspozycji w Zamku 
Królewskim w Niepłomicach. 

wYsTAwY
1884 Paryż, Palais des Champs-
-Élysées (Cat. s. XV, nr kat. 344; Expl. 
s. 31, nr kat. 344)
1887 Kraków, wKrP, sztuka polska 
(s. 5, nr kat. 20)
1887 warszawa, TZsP 
1952 Moskwa, Akademia Chudožestv 
(s. 21, dat. 1888) 
1954 Kraków, TPsP [2] (s. 10, nr kat. 13)
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 21, 
dat. 1888)

1979 Moskwa, Maneż (s. 50, nr kat. 78, 
il. na s. 101, dat. 1888 i 1898) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 3)
1987 Belgrad, Narodni muzej [i inne 
miejsca] (s. 21, nr kat. 9, il.)
1989 MNK (s. 54, nr kat. 93)
1991 MNKi
2002 Milwaukee Art Museum  
(s. 248, nr kat. 69, il. na s. 249)

BIBLIOGrAFIA 
Duchińska 1884, 280, 281; Kur. Pozn. 
1884, s. 3, 4; Tyg. Il. 1884a, s. 333; 
Kur. Lw. 1885, nr 200, s. 4; Czas 1886, 
nr 129, s. 2 [przedruk fragm. w: Kur. 
Lw. 1886, nr 159, s. 5]; Gaz. Nar. 1886, 
nr 130, s. 3; Kur. Lw. 1886, nr 158, s. 3; 
Tyg. Il. 1886, nr 180, s. 383; Bluszcz 
1887, nr 5, s. 40 [błędna informacja: 
obraz nadesłany z wiednia]; Czas 
1887, nr 213, s. 3; Gaz. Lw. 1887, nr 213, 
s. 3 [jako Spotkanie na morzu]; Gerson 
1887, s. 113; Gomulicki 1887, s. 93; Kur. 
Codz. 1887, s. 3; Kur. Lw. 1887, nr 261, 
s. 2; Mazanowski 1887, s. 339, 341; 
Piniński 1887, s. 4; słowo 1887, s. 3; 
sokołowski 1887, s. 1; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; struve 1887a, s. 212, 214; 
Tomkiewicz 1887, s. 18; Tyg. Il. 1887, 
s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Kur. Lw. 
1888, nr 95, s. 3; Łuszczkiewicz 1888, 
s. 17; Obrazy i rzeźby MNK 1888, 1889, 
1893, 1896, 1900, s. 15, nr kat. 724; Tyg. 
Il. 1888, nr 280, s. 303; Świat 1889, 
s. 46; Kat. obrazów MNK 1902, s. 7, 
8, nr kat. 45 [dat. 1888], 1904, s. 5, 

nr kat. 45, 1905, s. 7, 8, nr kat. 45, 1906, 
s. 5, nr kat. 45; Pobieżny kat. obra-
zów MNK 1902, s. 6, nr kat. 45, 1904, 
1906, s. 5, nr kat. 45; Lepszy 1904, 
s. 252; swieykowski 1905, s. 277; 
Kat. MNK 1907, s. 64, nr kat. 1072, 
1908, s. 58, nr kat. 1072; Kulikowski 
1908, s. 1; Przewodnik MNK 1909, s. 7, 
nr kat. 77, 1911, s. 15, nr kat. 322, 1912, 
1914, s. 12, nr kat. 322; synoradzki 
1911, s. 163; Piątkowski 1915, s. 393; 
Kat. Gal. MNK 1916 [także wersja 
niem.], 1917, s. 6, nr kat. 16, 1918, s. 4, 
nr kat. 18, 1919, s. 4, nr kat. 12, 1920, 
s. 4, nr kat. 14, 1921, s. 6, nr kat. 16, 
1922, s. 7, nr kat. 25, 1923, s. 10, 
nr kat. 29, 1924, s. 9, nr kat. 29, 1925, 
s. 8, nr kat. 29, 1926, 1929, 1930, 
1939, 1946, 1947, 1948, s. 4, nr kat. 24 
[wszędzie dat. 1888]; Frycz 1926, s. 8; 
Bohdanowicz 1928, s. 82, 83; Husar-
ski 1929, il. na s. 382; Kopera 1929, 
s. 339, il. 352; Kopera 1933, s. 29, 
nr kat. i il. 159 [wym. 100 × 220, dat. 
1888]; Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 
1888]; starzyński 1952, s. 39, il. 128 
[dat. 1888]; Dobrowolski 1960, s. 67, 
68 [dat. 1888]; Przewodnik sukiennice 
1963, s. 20, il. 18; Ebert 1965, s. 24, 
il. 4; Kopff 1962, s. 21, 65; Apanowicz 
1968, s. 260, 261, 262; Cękalska-
-Zborowska 1969, s. 165, 166 [dat. 
1888]; Derwojed 1969, s. 27, 36, il. 17; 
wiercińska 1969, s. 32; sAP, t. 1, 1971, 
s. 227; Przewodnik MNK 1972, s. 22; 
Grodziński 1979, s. 11; sowińska 1976, 

s. 42, 43 il. na s. 40–41 [wym. 52 × 86]; 
Cękalska-Zborowska 1981, s. 178, 
179, il. 61; Apanowicz 1985, s. nlb. 16; 
Bielski 1986, s. 9; Kwiatkowski 1991, 
s. 49; Przewodnik sukiennice 1991, 
s. 48, 49, 50, il.; Bühler 1993, s. 110, 
112, 115; Postoła 1995, s. 361; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 30, il. na s. 55; 
Palacz 1997, s. 78; Bühler 1998, s. 106, 
111; Krzysztofowicz-Kozakowska, stolot 
2000, s. 208, il. 290; Kat. zbiorów MNK 
2001, s. 34, nr kat. i il. 57, il. kol. XXIX 
[dat. ok. 1886]; Przewodnik sukiennice 
2001, s. 89; Malinowski 2003, s. 184; 
Paprocki 2003, s. 109, 111; stępień 
2003, s. 113; Micke-Broniarek 2005, 
s. 68, il. na s. 62–63 [dat. ok. 1886]; 
Micke-Broniarek 2005a, s. 150, il. 205 
[dat. ok. 1886]; Porębski 2005, s. 190, 
302, il. na s. 229; Bernat 2007, s. 7, 
10, 77, 93, il. na s. 8–9 [w tekście dat. 
1884, w podpisie pod il. ok. 1886]; 
Przewodnik Niepołomice 2007, s. 85 
[dat. ok. 1886]; Przewodnik sukiennice 
2010, s. 144, poz. 425, il. na s. 145 [dat. 
ok. 1886]; Bartoszek 2015, s. 25, 27, 31, 
il. na s. 25, 128–129; Micke-Broniarek 
2015, s. 13, il. na s. 2, 128–129.

ArCHIwALIA  
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne przed 
1916], rkps, k. nlb. [jako Spotkanie]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 19 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.162

Orońsko. Furmanka zaprzężona w dwa konie, 
ok. 1882–1884, kat. V.110

Trzy studia wozu, 1884, kat. II.297 Dwa drzewa, 1884, kat. II.297 
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I.163 Potyczka ze Szwedami, ok. 1884

Überfall
olej, płótno, 50,5 × 80,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna

Tematem obrazu jest przypadkowe starcie niewielkich grup żołnierzy na pol-
nej drodze. Uczestniczą w nim szwedzcy rajtarzy broniący wozu taborowego 
i lekkozbrojni jeźdźcy kozaccy. Tego typu potyczki był stałym elementem wojny 
podjazdowej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej podczas najazdu 
szwedzkiego w latach 1655–1660.

E.M.-B.

I.163
HIsTOrIA
Prawdopodobnie po 1986 należał do 
Kunst und Antiquitaten C. Bednarczyk 
w wiedniu.

BIBLIOGrAFIA
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 68; 
Bühler 1993, s. 158, il. 78; Bühler 1998, 
s. 152, il. 78

I.164 Podróżujący kupcy, 1885

rast; reisende Kaufleute
olej, deska, 22,5 × 36
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 85 r. 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz wpisuje  się  cykl  dzieł  rodzajowych artysty inspirowanych tematyką 
orientalną. Odnaleźć w nim można jeszcze wyraźne echa podróży na Ukra-
inę w 1884 roku. Postaci kupców tatarskich w krymkach na głowach, zaprzęg 
i widoczny na pierwszym planie samowar oraz przedmioty niezbędne podczas 
wędrówki oddają specyficzną atmosferę egzotyki odległych obszarów południo-
wo-wschodniej Rzeczypospolitej. 

Brandt wykonał rysunek do drzeworytu ukazujący postać przekupnia sie-
dzącego na bryczce, który został zamieszczony w prasie krajowej. Analogiczny 
motyw, niemal dosłownie, powtórzył Michał Wywiórski w obrazie Na wiejskiej 
drodze (obecnie w kolekcji prywatnej)1.

K.Z.-P. 

1  Obraz (olej, płótno, 100 × 160) pojawił się na aukcji w Sopockim 
Domu Aukcyjnym 28.11.2015, nr kat. 17.

I.164
HIsTOrIA
Przed 15 października 1885 wystawiony 
w Künstlerhausie w wiedniu jako wła-
sność Martina Heckschera z wiednia. 
w czerwcu 1896 oferowany przez nie-
go do sprzedaży w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. 

wYsTAwY
1885 wiedeń, Künstlerhaus

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1885, Nr. 28, s. 545; 
Kat. Lepke 9.06.1896, nr kat. i il. 5.

ArCHIwALIA 
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1885, rkps, poz. 1402 [rejestr obrazów 
przyjętych na wystawy za rok 1885]. 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [wycinek z katalogu z napisem 
na verso: „D 875 / h. 0,22 ½, b. 0,36 / 
versteig. Lepke 8.6.1896 / samml. 
Heckscher”]. 

Przekupień tatarski, 1885, kat. II.302

I.163 I.164
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I.164
HIsTOrIA
Przed 15 października 1885 wystawiony 
w Künstlerhausie w wiedniu jako wła-
sność Martina Heckschera z wiednia. 
w czerwcu 1896 oferowany przez nie-
go do sprzedaży w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. 

wYsTAwY
1885 wiedeń, Künstlerhaus

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1885, Nr. 28, s. 545; 
Kat. Lepke 9.06.1896, nr kat. i il. 5.

ArCHIwALIA 
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1885, rkps, poz. 1402 [rejestr obrazów 
przyjętych na wystawy za rok 1885]. 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [wycinek z katalogu z napisem 
na verso: „D 875 / h. 0,22 ½, b. 0,36 / 
versteig. Lepke 8.6.1896 / samml. 
Heckscher”]. 

Przekupień tatarski, 1885, kat. II.302
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I.166
HIsTOrIA
w lipcu 1885 wystawiony na sprzedaż 
w Käser Kunsthandlung w Monachium, 
w 1886 nadal był własnością Käsera 
(zapewne również w 1887). Praw-
dopodobnie około 1926 należał do 
Józefa Ostrowskiego, który nie później 
niż w 1930 przekazał go w depozyt 
Muzeum Miejskiemu w Łodzi. w 1954 
w ofercie handlowej Hammer Galleries 
w Nowym Jorku. 

wYsTAwY 
1885–1886 wiedeń, Künstlerhaus 
1984 Montreal, sala Honorowa 
w ratuszu (s. 34, 35, il.) 
1992 Buffalo, Albright-Knox Gallery 
1994 st. Petersburg (Floryda), Museum 
of Fine Arts
2017–2018 warszawa, Muzeum 
Łazienki Królewskie (s. 16, il.) 

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1885, Nr. 29, s. 567; rin-
ger 1886, s. 118; Tyg. Il. 1886, nr 187, 
il. na s. 65; Mazanowski 1887, s. 335; 
rosenberg 1887, s. 47, il. na s. 45; 
Album 1889, tabl. 1; Świat 1890, nr 4, 
il. na s. 85; Bies. Lit. 1895, nr 32, s. 84, 
il. na s. 81; Mycielski 1897, s. 711; wę-
drowiec 1899, il. na s. 990; schröder 
1911, s. 36; Brandt 1915, il. nlb. 19; 
Kat. zbiorów Muz. Miejskie w Łodzi 
1930, s. nlb., nr kat. 210; Zakrzewski 
1947, s. 83, 118, 167 [wymieniony dwu-
krotnie jako Strzelanie do celu, dat. 
1885, i Fantazja, dat. 1886]; The Con-
noiseur 1954, No. 536, Vol. 133, s. LV, 
il.; Zakrzewska 1961, s. 286, 287, il. 3 na 
s. 288; Apanowicz 1985, s. nlb. 9; Jor-
danowski 1988, s. 89, 92; Koszarski-
-skrabonja, Jaworska 1995, s. 29–30, 
nr kat. i il. 9; Jordanowski 1996, s. 47; 
Micke-Broniarek 2005, s. 69; 1000 
arcydzieł 2008, s. 245, il. 

ArCHIwALIA 
KHA, Einlaufbuch der Kunstwerke 
1885, rkps, poz. 1929 [rejestr obrazów 
przyjętych na wystawy]. MHK, Kolekcja 
widokówek, nr inw. 2916/VIII k [pocz-
tówka dat. ok. 1926, wydana nakładem 
A.J. Ostrowskiego, Łódź–warszawa]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 34 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 69799/1 MNw [fot. obra-
zu, ze zbiorów artysty].

Porównanie szkicu z ostateczną wersją dzieła nie ujawnia większych różnic 
w zakresie budowy kompozycji. Najbardziej istotna wydaje się zmiana ruchu 
i układu sylwetek koni, w skończonym obrazie ukazanych w wyciągniętym cwale, 
co potęguje efekt dynamiki oraz brawury charakteryzującej popisy lisowczyków. 
Oddalając szeregi widzów od głównej sceny „strzelania do turbana”, artysta stwo-
rzył wrażenie bardziej rozległej przestrzeni wypełnionej powietrzem i światłem. 
Obydwa obrazy są utrzymane w wyciszonej tonacji barwnej, z przewagą jasnych 
tonów zieleni, błękitu i szarości, charakterystycznej dla dzieł Brandta z pierwszej 
połowy lat 80. XIX wieku.

 E.M.-B.

Tematem obrazu jest scena z życia obozowego żołnierzy w XVII wieku, ukazu-
jąca popisy w strzelaniu z łuku z grzbietu cwałującego konia. Jej bohaterami są 
lisowczycy, którzy byli prawdziwymi mistrzami tej trudnej techniki walki, wy-
magającej doskonałych umiejętności jeździeckich i strzeleckich. Pełne animuszu 
i żołnierskiej fantazji występy lisowczyków obserwują z oddali stojący w szyku 
towarzysze z innych formacji wojskowych, zapewne z grupą dowódców na cze-
le. Widoczne w tle na lekkim wzniesieniu mury i wieże twierdzy przypominają 
sylwetkę zamku w Kamieńcu Podolskim. 

I.165
HIsTOrIA
w 1933 wystawiony na sprzedaż 
w domu aukcyjnym Hugo Helbinga 
w Monachium. 

wYsTAwY 
1967 MNP (s. 101, nr kat. 13)
1992 MNK (s. 98, nr kat. III/10, il. 150, 
błędny zapis bibl.)
2008–2009 MNw, MNsz (s. 114, 
nr kat. i il. 29)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi  
(s. 130, 131, il.)
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 18; album s. 273, il. na s. 210)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Helbing 22.04.1933, nr kat. i il. 11, 
tabl. 2; Zakrzewska 1961, s. 287, il. 4 
na s. 289; Derwojed 1969, s. 37, il. 21; 
Przewodnik MNP 1971, s. 21; sowińska 
1976, s. 42, 43, 44, il. na s. 42; Apano-
wicz 1985, s. nlb. 9; Jordanowski 1988, 
s. 92; Bühler 1993, s. 115; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 59; Palacz 1997, 
s. 78; Bühler 1998, s. 111; Posiadała 
1998, s. 6; Kat. zbiorów MNP 2005, 
s. 37, nr kat. 116, il.; Micke-Broniarek 
2005, s. 69; Bernat 2007, s. 37, 93, 
il. na s. 36; Micke-Broniarek 2015, s. 19, 
il. na s. 123.

I.165

I.166

I.165 Strzelanie z łuku, szkic, przed/lub 1885 

Fantazja; reiterspiele
olej, płótno, 57 × 46,5
sygn. p.d.: JB
Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. Mp 61
Kupiony w 1949 i przekazany do zbiorów przez Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony 
Zabytków.

I.166 Fantazja, 1885

Fantazja; Light Cavalry. Lisowczycy; Lisowczycy; Łucznik; Polnische Truppen; 
strzelanie do turbana; strzelanie z łuku do celu
olej, płótno, 105 × 88
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 1885 r 
Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku
Dar stanleya Kupiszewskiego i jego żony przekazany 18 października 1958.
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I.167 Przed karczmą, 1885

Before the tawern; Devant la taverne; Myśliwi; Odpoczynek; Odpoczynek 
w lesie; Vor der schenke; wyjazd na polowanie; wypoczynek po polowaniu
olej, płótno 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 188[5] 
miejsce przechowywania nieznane

Przy malowaniu obrazu artysta wykorzystał szereg fotografii wykonanych w ro-
dzinnym majątku. Scena odpoczynku myśliwych została usytuowana na tle bu-
dynku, który przypomina starą kuchnię czeladną w Orońsku. Modelem do po-
staci siedzącego mężczyzny w kapeluszu na głowie był zapewne stróż dworski 
Skowron (kat. V.122), a do postaci rozmawiającej z nim młodej kobiety — jedna 
z pracownic folwarcznych. Widoczny na pierwszym planie ogród warzywny 
oddziela od wiejskiego podwórza niski płot pleciony z wierzbowych gałęzi, zna-
ny z innych fotografii z kolekcji artysty, zapewne charakterystyczny dla okolic 
Radomia (kat. V.76). Do namalowania dorodnych jarzyn Brandt posłużył się nie 
tylko studium ołówkowym, ale także zdjęciami dyń i kapusty. Dojrzałe plony 
świadczą o tym, że scena powstała późnym latem lub wczesną jesienią. Ten sam 
motyw powtórzył artysta w wersji akwarelowej, która znana jest obecnie tylko 
z czarno-białej fotografii. 

Być może tożsamy z obrazem Vor dem Wirthshause (kat. IV.122). 
K.Z.-P. 

I.167
HIsTOrIA 
Zapewne na początku 1885 należał 
do antykwariusza E.A. Fleischmanna 
w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Porębowicz 1885, s. 280; Świat 1888, 
il. na s. 565; Tyg. Il. 1889, nr 356, s. 279, 
il. na s. 280; Album 1889, tabl. 9; 
Mycielski 1897, s. 711; Tyg. Il. 1899, 
nr 37, s. 732, il. na s. 722; schröder 1911, 
s. 36; skorobohata-stankiewicz 1914, 
s. 12; Brandt 1915, il. nlb. 10; Kopera 
1929, s. 338; Zakrzewski 1947, s. 167 
[dat. 1883]; Dobrowolski 1960, s. 67; 
Kwiatkowski 1991, s. 49.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 41393 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.167

Postój w drodze na polowanie, 1885, kat. II.303 Łopian i dynie, 1885, kat. II.272

Orońsko. Fragment ogrodu warzywnego — dynie, 
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.127

Orońsko. Fragment ogrodu warzywnego — zagon 
z kapustą, 1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.128

Orońsko. Scena rodzajowa przy starej kuchni 
czeladnej, 1882, kat. V.99–100

Orońsko. Scena rodzajowa przy starej kuchni 
czeladnej, 1882, kat. V.98
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I.168 Zadymka w stepie, 1885

Czaban; Czabans (gardien de chevaux), surpris par la neige; Czabans 
surpris par la neige dans les steppes de l’Ukraine; Czabany; Czabany 
zaskoczeni śniegiem na stepie ukraińskim; Konie kozackie w czasie 
zadymki; Konie kozackie w śniegu; Konie kozackie w zamieć śnieżną; 
Kosakenpferde im schneesturm; Obóz w zimie; Odpoczynek w stepie; 
Pferdehirten in der steppe (Czaban); Tabun na stepie; Zadymka w stepie; 
Zawieja śnieżna; Zimowy obóz 
olej, płótno, ok. 122 × ok. 205 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachjum | 1885
miejsce przechowywania nieznane

Początkowo artysta rozważał różne układy kompozycyjne obrazu olejnego o du-
żym formacie. Świadczy o tym pięć koncepcyjnych szkiców rysunkowych doku-
mentujących pierwotne zamysły rozwiązania centralnej części płótna. W osta-
tecznej wersji Brandt zdecydował się umieścić grupę trzech koni stojących na 
śniegu przy lichej furmance, która wraz z prowizorycznie rozpiętym płótnem 
stanowi schronienie dla pastucha. Przy malowaniu jego postaci artysta wyko-
rzystał fotografię siedzącego modela pod podobnie udrapowanym zadaszeniem. 

Efektowna kompozycja Brandta zyskała uznanie, co znalazło odzwierciedle-
nie w pełnych aprobaty artykułach prasowych. Zadymka szalejąca w bezkresnej 
przestrzeni stepów, porywy wiatru szarpiące grzywami i ogonami koni nie prze-
szkadzały krytykom odnajdywać w namalowanej scenie harmonii i nastrojowej 
atmosfery. 

Obraz był jednym z kilku dzieł Brandta zakupionych do europejskich zbio-
rów muzealnych jeszcze za życia artysty. Prawdopodobnie w związku z „oczysz-
czaniem” kolekcji niemieckich z dzieł artystów innych narodowości na początku 
lat 30. XX wieku został zakwalifikowany do sprzedaży lub wymiany na inne dzieło 
sztuki.

K.Z.-P. 

I.168 
HIsTOrIA
wystawiony w Berlinie w 1886 jako 
dzieło przeznaczone na sprzedaż. 
w marcu 1887 kupiony z pracowni arty-
sty do zbiorów Neue Pinakothek w Mo-
nachium (nr inw. 7749). w sierpniu 
1934 oferowany do zakupu w Galerie 
Heinemann w Monachium. Zapewne 
jednak bezpośrednio ze zbiorów Pi-
nakoteki nabyty przez przemysłowca 
Alfreda Faltera (1880–1954) z Katowic 
31 października 1934. 

wYsTAwY
1885 Paryż, Palais des Champs-
-Élysees (s. XV, nr kat. 356)
1886 Berlin, Königliche Akademie 
der Künste (s. 31, nr kat. 147)
1887 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Kur. Lw. 1885, nr 199, s. 2; Tyg. Il. 1885, 
s. 347; wędrowiec 1885, nr 23, s. 275; 
Gaz. Nar. 1886, s. 1; Ossowski 1886, 
s. 383; Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Ger-
son 1887, s. 113; Kur. Codz. 1887, s. 3; 
Mazanowski 1887, s. 339 [dat. 1886], 
340; słowo 1887, s. 3; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; struve 1887, s. 70; Tyg. Il. 
1887, s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Zweite Beil. zur All. Ztg 1887, Nr. 211, 
s. 1; Bończa 1888, s. 6289–6290; 
Przewodnik NPM 1888, s. 2, nr kat. 17, 
1889, s. 8, nr kat. 17, 1893, 1894, 1899, 
s. 26, nr kat. 242; Jellenta 1889, s. 465; 
Jellenta 1891, s. 588; Gaz. rad. 1894, 
s. 2; Boetticher 1895, s. 130, nr 40; 
Jellenta 1895, s. 578; slg.-Kat. NPM 
1900, nr kat. 106, 1901, s. 24, nr kat 
106, 1902, s. 25, nr kat. 106, 1904, s. 25, 
nr kat. 106, 1905, s. 20, nr kat. 106, 1910, 
s. 24, nr kat. 106, 1912, s. 20, nr kat. 106; 
swieykowski 1905, s. 277 [jako Walka 
Kozaków]; Kulikowski 1908, s. 1; Krak. 
Mies. Artyst. 1911, s. 29; synoradzki 
1911, s. 163; Kopera 1929, s. 339; Pio-
trowicz 1934, s. 121; Trzebiński 1958, 
s. 213; wiercińska 1969, s. 32; Münch-
ner Maler, t. 1, 1981, il. na s. 130; Bühler 
1993, s. 156; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 14, 30; Bühler 1998, s. 151; Olchow-
ska-schmidt 1999, s. 11; stępień 2003, 
s. 154.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Ma-
cieja stachury, Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. [jako Czabany]; fot. modela 
siedzącego w namiocie. BsM, Bildakt 
de Bayerische Staatsgemälmmlun
gen München, bez sygn. [nr inw., data 
zakupu, sprzedaży, nowy właściciel]. 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Angebotenen 
Kunstwerke, sygn. KA-B-286, mps [ofer-
ta zakupu bez daty]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 46, Dspl. 101 [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty].Mężczyzna w stroju kozaka, lata 70.–80. XIX w., kat. V.62 szkice grupy postaci i koni, 1885, kat. II.169
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I.168 Zadymka w stepie, 1885

Czaban; Czabans (gardien de chevaux), surpris par la neige; Czabans 
surpris par la neige dans les steppes de l’Ukraine; Czabany; Czabany 
zaskoczeni śniegiem na stepie ukraińskim; Konie kozackie w czasie 
zadymki; Konie kozackie w śniegu; Konie kozackie w zamieć śnieżną; 
Kosakenpferde im schneesturm; Obóz w zimie; Odpoczynek w stepie; 
Pferdehirten in der steppe (Czaban); Tabun na stepie; Zadymka w stepie; 
Zawieja śnieżna; Zimowy obóz 
olej, płótno, ok. 122 × ok. 205 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachjum | 1885
miejsce przechowywania nieznane

Początkowo artysta rozważał różne układy kompozycyjne obrazu olejnego o du-
żym formacie. Świadczy o tym pięć koncepcyjnych szkiców rysunkowych doku-
mentujących pierwotne zamysły rozwiązania centralnej części płótna. W osta-
tecznej wersji Brandt zdecydował się umieścić grupę trzech koni stojących na 
śniegu przy lichej furmance, która wraz z prowizorycznie rozpiętym płótnem 
stanowi schronienie dla pastucha. Przy malowaniu jego postaci artysta wyko-
rzystał fotografię siedzącego modela pod podobnie udrapowanym zadaszeniem. 

Efektowna kompozycja Brandta zyskała uznanie, co znalazło odzwierciedle-
nie w pełnych aprobaty artykułach prasowych. Zadymka szalejąca w bezkresnej 
przestrzeni stepów, porywy wiatru szarpiące grzywami i ogonami koni nie prze-
szkadzały krytykom odnajdywać w namalowanej scenie harmonii i nastrojowej 
atmosfery. 

Obraz był jednym z kilku dzieł Brandta zakupionych do europejskich zbio-
rów muzealnych jeszcze za życia artysty. Prawdopodobnie w związku z „oczysz-
czaniem” kolekcji niemieckich z dzieł artystów innych narodowości na początku 
lat 30. XX wieku został zakwalifikowany do sprzedaży lub wymiany na inne dzieło 
sztuki.

K.Z.-P. 

I.168 
HIsTOrIA
wystawiony w Berlinie w 1886 jako 
dzieło przeznaczone na sprzedaż. 
w marcu 1887 kupiony z pracowni arty-
sty do zbiorów Neue Pinakothek w Mo-
nachium (nr inw. 7749). w sierpniu 
1934 oferowany do zakupu w Galerie 
Heinemann w Monachium. Zapewne 
jednak bezpośrednio ze zbiorów Pi-
nakoteki nabyty przez przemysłowca 
Alfreda Faltera (1880–1954) z Katowic 
31 października 1934. 

wYsTAwY
1885 Paryż, Palais des Champs-
-Élysees (s. XV, nr kat. 356)
1886 Berlin, Königliche Akademie 
der Künste (s. 31, nr kat. 147)
1887 warszawa, TZsP 
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1889, s. 8, nr kat. 17, 1893, 1894, 1899, 
s. 26, nr kat. 242; Jellenta 1889, s. 465; 
Jellenta 1891, s. 588; Gaz. rad. 1894, 
s. 2; Boetticher 1895, s. 130, nr 40; 
Jellenta 1895, s. 578; slg.-Kat. NPM 
1900, nr kat. 106, 1901, s. 24, nr kat 
106, 1902, s. 25, nr kat. 106, 1904, s. 25, 
nr kat. 106, 1905, s. 20, nr kat. 106, 1910, 
s. 24, nr kat. 106, 1912, s. 20, nr kat. 106; 
swieykowski 1905, s. 277 [jako Walka 
Kozaków]; Kulikowski 1908, s. 1; Krak. 
Mies. Artyst. 1911, s. 29; synoradzki 
1911, s. 163; Kopera 1929, s. 339; Pio-
trowicz 1934, s. 121; Trzebiński 1958, 
s. 213; wiercińska 1969, s. 32; Münch-
ner Maler, t. 1, 1981, il. na s. 130; Bühler 
1993, s. 156; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 14, 30; Bühler 1998, s. 151; Olchow-
ska-schmidt 1999, s. 11; stępień 2003, 
s. 154.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Ma-
cieja stachury, Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
rkps, k. nlb. [jako Czabany]; fot. modela 
siedzącego w namiocie. BsM, Bildakt 
de Bayerische Staatsgemälmmlun
gen München, bez sygn. [nr inw., data 
zakupu, sprzedaży, nowy właściciel]. 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Angebotenen 
Kunstwerke, sygn. KA-B-286, mps [ofer-
ta zakupu bez daty]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 46, Dspl. 101 [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty].Mężczyzna w stroju kozaka, lata 70.–80. XIX w., kat. V.62 szkice grupy postaci i koni, 1885, kat. II.169

I.168



206 207MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.169 Na tropie, szkic, przed/lub 1885

Kozacy
olej, tektura, 29 x 43 
Galerie Výtvarného Umění w Ostrawie, nr inw. O 1506
Kupiony w salonie antykwarycznym Klenoty w 1977.

I.170 Na tropie, 1885 

Auf der Fahrte; Awangarda; Kozacy na tropie; Kosaken auf der Fährte; 
Na śladzie; Podjazd Zaporożców; Pogoń; w pogoni 
olej, płótno, ok. 120 × ok. 210 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 1885 r 
miejsce przechowywania nieznane

Do pełnej dynamiki kompozycji dużego formatu artysta wykonał szkic rysun-
kowy i olejny, na których nakreślił ogólny zarys dwóch jeźdźców galopujących 
przez step. Charakterystyczne czapki z futrzanym otokiem pozwalają identyfi-
kować ich jako Kozaków. Uzbrojeni są w rohatyny, karabiny (zapewne w typie 
janczarki) i pistolety umieszczone w olstrach. 

Obraz prezentowany na wystawach krajowych spotykał się z ambiwalent-
nymi ocenami. Zachwycał żywiołowością i temperamentem, które postrzegano 
jako „przymioty obrazów Brandta”, z drugiej strony — zbierał słowa krytyki. Do-
tyczyła ona głównie wad rysunku w sylwetkach koni, które sprawiają „karykatu-
ralne” wrażenie, a głowa i pysk zwierzęcia widocznego z lewej strony kompozycji 
„przypomina coś apokaliptycznego, gdzie mowa o konio-smokach”1. Podobne 
spojrzenie na temperament i witalność konia można odnaleźć w twórczości 
Józefa Chełmońskiego2. 

K.Z.-P.

1  Tomkiewicz 1887, s. 18
2   Zob. obrazy Powrót z balu, 1879, MŚK, nr inw. MŚK/SzM/363; 

Czwórka, 1881, MNK, nr inw. MNK II-a-258. 

I.170
HIsTOrIA
Oferowany do sprzedaży podczas 
wystaw w Berlinie w 1886 i w Krakowie 
w 1887. 

wYsTAwY
1886 Berlin, Königliche Akademie der 
Künste (s. 31, nr kat. 146, il. 146 na s. 32)
1887 warszawa, TZsP
1887 Kraków, wKrP, sztuka polska 
(s. 6, nr kat. 19)

BIBLIOGrAFIA
Gaz. Nar. 1886, s. 1; Ossowski 1886, 
s. 383; Pietsch 1886, s. 32–33 i il.; 
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Gerson 1887, 
s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; Kallenbach 
1887, s. 234; Kur. Lw. 1887, nr 220, s. 5, 
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s. 417; rosenberg 1887, s. 47; sarnecki 
1887, s. 2; słowo 1887, s. 3; sokołowski 
1887, s. 1; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; 
struve 1887, s. 70; struve 1887a, s. 214; 
Tomkiewicz 1887, s. 17–18; Tyg. Il. 1887, 
s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Łuszcz-
kiewicz 1888, s. 17; witkiewicz 1891, 
s. 418; Boetticher 1895, s. 130, nr 39 
[dat. 1886]; Bies. Lit. 1913, nr 39, il. na 
s. 251; Praca 1913, nr 23, s. 718, il. po 
s. 720; Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 
1887]; Blum 1949, s. 43; wiercińska 
1969, s. 32; stępień 2003, s. 113, 114, 115.Potyczka dwóch jeźdźców w galopie, 1885, nr kat. II.306
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I.169 Na tropie, szkic, przed/lub 1885

Kozacy
olej, tektura, 29 x 43 
Galerie Výtvarného Umění w Ostrawie, nr inw. O 1506
Kupiony w salonie antykwarycznym Klenoty w 1977.

I.170 Na tropie, 1885 

Auf der Fahrte; Awangarda; Kozacy na tropie; Kosaken auf der Fährte; 
Na śladzie; Podjazd Zaporożców; Pogoń; w pogoni 
olej, płótno, ok. 120 × ok. 210 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 1885 r 
miejsce przechowywania nieznane

Do pełnej dynamiki kompozycji dużego formatu artysta wykonał szkic rysun-
kowy i olejny, na których nakreślił ogólny zarys dwóch jeźdźców galopujących 
przez step. Charakterystyczne czapki z futrzanym otokiem pozwalają identyfi-
kować ich jako Kozaków. Uzbrojeni są w rohatyny, karabiny (zapewne w typie 
janczarki) i pistolety umieszczone w olstrach. 

Obraz prezentowany na wystawach krajowych spotykał się z ambiwalent-
nymi ocenami. Zachwycał żywiołowością i temperamentem, które postrzegano 
jako „przymioty obrazów Brandta”, z drugiej strony — zbierał słowa krytyki. Do-
tyczyła ona głównie wad rysunku w sylwetkach koni, które sprawiają „karykatu-
ralne” wrażenie, a głowa i pysk zwierzęcia widocznego z lewej strony kompozycji 
„przypomina coś apokaliptycznego, gdzie mowa o konio-smokach”1. Podobne 
spojrzenie na temperament i witalność konia można odnaleźć w twórczości 
Józefa Chełmońskiego2. 

K.Z.-P.

1  Tomkiewicz 1887, s. 18
2   Zob. obrazy Powrót z balu, 1879, MŚK, nr inw. MŚK/SzM/363; 

Czwórka, 1881, MNK, nr inw. MNK II-a-258. 
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1887 warszawa, TZsP
1887 Kraków, wKrP, sztuka polska 
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1887, s. 1; sprawozd. TZsP 1887, s. 13; 
struve 1887, s. 70; struve 1887a, s. 214; 
Tomkiewicz 1887, s. 17–18; Tyg. Il. 1887, 
s. 84; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; Łuszcz-
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s. 720; Zakrzewski 1947, s. 167 [dat. 
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I.171 Napad Tatarów, 1886

A combat; Ein Gefecht; Potyczka; Potyczka z Tatarami; Un combat; 
Utarczka; walka; walka o sztandar
olej, 85 × 173 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy Orońsko 
miejsce przechowywania nieznane

I.172 Potyczka, ok. 1903

Napad; Utarczka
olej, 70 × 110
sygn. p.d.: Józef Brandt [z warszawy | Monachium]
miejsce przechowywania nieznane

Przedstawione na obrazach niezidentyfikowane wydarzenie historyczne miało 
miejsce w czasie licznych wojen prowadzonych na południowo-wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej w XVII wieku. Artysta ukazał scenę napaści Tatarów 
na wiejski przysiółek. Obydwa dzieła znane są tylko z reprodukcji, których jakość 
uniemożliwia rozpoznanie wszystkich szczegółów. Na płótnie z 1886 roku jeź-
dziec pędzący samotnie na białym koniu z prawej strony kompozycji trzyma na 
siodle porwane dziecko. Pastorał przewieszony przez jego plecy pochodzi zapew-
ne z rabunku dobytku kościelnego. Z lewej strony, w grupie walczących mężczyzn 
na plan pierwszy wysuwa się wojownik tatarski na koniu z martwym baranem 
przytroczonym do siodła. Uzbrojony w łuk mierzy w kierunku dwóch pojedyn-
kujących się jeźdźców, z których jeden szablą powala przeciwnika na ziemię. 
Mężczyzna spadający z konia podczas walki należał do ulubionych motywów 
artysty, często wykorzystywanych w pełnych dynamiki scenach batalistycznych 
(kat. I.238, I.240, I.261). W obydwu obrazach Brandt powtórzył niemal dosłownie 
układ kompozycyjny, z nieznaczną różnicą w detalach. Na podstawie dostępnego 
materiału ilustracyjnego można wnosić, że największe zmiany w opracowaniu 
szczegółów dotyczyły postaci jeźdźca z prawej strony płótna. 

K.Z.-P.

I.171
HIsTOrIA
w 1886 kupiony przez Galerie wimmer 
w Monachium, gdzie nabył go A. Vel-
ten z sankt Petersburga. w 1919 pre-
zentowany na wystawie obrazów ma-
larzy polskich w salonie Artystycznym 
Feliksa rychlinga w warszawie.

wYsTAwY 
1887 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Gerson 1887, 
s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; Tyg. Il. 
1887, s. 84; Mazanowski 1887, s. 342; 
słowo 1887, s. 3; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; struve 1887, s. 70; Świat 
1894, il. na s. 161; wędrowiec 1899, 
nr 50, il. na s. 985; Bies. Lit. 1901, nr 38, 
il. na s. 224; Bies. Lit. 1903, nr 40, 
il. na s. 274; Album 1889, tabl. 12; 
Brandt 1915, il. nlb. 3; Tyg. Il. 1919, nr 25, 
il. na s. 392; Zakrzewski 1947, s. 167; 
wiercińska 1969, s. 32; Ptaszyńska 
2012, s. 120.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 57, 
nr 112 [fot. obrazu z oznaczeniem  
wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, ceny 
oraz nabywcy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 14 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57957 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty], 
DI 80408 MNw [druk reklamowy wy-
stawy w salonie rychlinga].

I.172
HIsTOrIA
w 1904 wystawiony na sprzedaż 
w Galerie wimmer w Monachium, 
kupiony przez A. sima z Bukaresztu.

BIBLIOGrAFIA
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Na
pad]. BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer II., sygn. BVO23347287, s. 37, 
nr 547 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub przy-
jęcia przez Galerie wimmer, ceny oraz 
nabywcy].Tatar strzelający z łuku, 1886, kat. II.315

I.171

I.172
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I.171 Napad Tatarów, 1886

A combat; Ein Gefecht; Potyczka; Potyczka z Tatarami; Un combat; 
Utarczka; walka; walka o sztandar
olej, 85 × 173 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy Orońsko 
miejsce przechowywania nieznane

I.172 Potyczka, ok. 1903

Napad; Utarczka
olej, 70 × 110
sygn. p.d.: Józef Brandt [z warszawy | Monachium]
miejsce przechowywania nieznane

Przedstawione na obrazach niezidentyfikowane wydarzenie historyczne miało 
miejsce w czasie licznych wojen prowadzonych na południowo-wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej w XVII wieku. Artysta ukazał scenę napaści Tatarów 
na wiejski przysiółek. Obydwa dzieła znane są tylko z reprodukcji, których jakość 
uniemożliwia rozpoznanie wszystkich szczegółów. Na płótnie z 1886 roku jeź-
dziec pędzący samotnie na białym koniu z prawej strony kompozycji trzyma na 
siodle porwane dziecko. Pastorał przewieszony przez jego plecy pochodzi zapew-
ne z rabunku dobytku kościelnego. Z lewej strony, w grupie walczących mężczyzn 
na plan pierwszy wysuwa się wojownik tatarski na koniu z martwym baranem 
przytroczonym do siodła. Uzbrojony w łuk mierzy w kierunku dwóch pojedyn-
kujących się jeźdźców, z których jeden szablą powala przeciwnika na ziemię. 
Mężczyzna spadający z konia podczas walki należał do ulubionych motywów 
artysty, często wykorzystywanych w pełnych dynamiki scenach batalistycznych 
(kat. I.238, I.240, I.261). W obydwu obrazach Brandt powtórzył niemal dosłownie 
układ kompozycyjny, z nieznaczną różnicą w detalach. Na podstawie dostępnego 
materiału ilustracyjnego można wnosić, że największe zmiany w opracowaniu 
szczegółów dotyczyły postaci jeźdźca z prawej strony płótna. 

K.Z.-P.

I.171
HIsTOrIA
w 1886 kupiony przez Galerie wimmer 
w Monachium, gdzie nabył go A. Vel-
ten z sankt Petersburga. w 1919 pre-
zentowany na wystawie obrazów ma-
larzy polskich w salonie Artystycznym 
Feliksa rychlinga w warszawie.

wYsTAwY 
1887 warszawa, TZsP

BIBLIOGrAFIA
Bluszcz 1887, nr 5, s. 40; Gerson 1887, 
s. 113; Gomulicki 1887, s. 92; Tyg. Il. 
1887, s. 84; Mazanowski 1887, s. 342; 
słowo 1887, s. 3; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; struve 1887, s. 70; Świat 
1894, il. na s. 161; wędrowiec 1899, 
nr 50, il. na s. 985; Bies. Lit. 1901, nr 38, 
il. na s. 224; Bies. Lit. 1903, nr 40, 
il. na s. 274; Album 1889, tabl. 12; 
Brandt 1915, il. nlb. 3; Tyg. Il. 1919, nr 25, 
il. na s. 392; Zakrzewski 1947, s. 167; 
wiercińska 1969, s. 32; Ptaszyńska 
2012, s. 120.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer I., sygn. BVO23347287, s. 57, 
nr 112 [fot. obrazu z oznaczeniem  
wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, ceny 
oraz nabywcy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 14 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57957 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty], 
DI 80408 MNw [druk reklamowy wy-
stawy w salonie rychlinga].

I.172
HIsTOrIA
w 1904 wystawiony na sprzedaż 
w Galerie wimmer w Monachium, 
kupiony przez A. sima z Bukaresztu.

BIBLIOGrAFIA
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Na
pad]. BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer II., sygn. BVO23347287, s. 37, 
nr 547 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów, daty namalowania lub przy-
jęcia przez Galerie wimmer, ceny oraz 
nabywcy].Tatar strzelający z łuku, 1886, kat. II.315

I.171

I.172
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I.173 Próba konia, ok. 1885 

olej, płótno, 57,5 × 38     
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.173
HIsTOrIA 
w styczniu 1999 sprzedany na aukcji 
sotheby’s w Nowym Jorku (za 30 tysię-
cy dolarów), a w marcu 1999 w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1907, nr 20, s. 419, il. na s. 401; 
Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 101; Husarski 
1949, s. 21; Kat. Agra-Art 14.03.1999, 
nr kat. i il. 10 [dat. ok. 1900]; Micke-
-Broniarek 2005, s. 69, il. na s. 65 
[dat. ok. 1900]; Micke-Broniarek 2015, 
s. 19, il. na s. 18, 120 [dat. ok. 1900].

I.174  Na jarmarku (Historia konia III), 
ok. 1885–1888

Auf dem Markte; Auf dem Markte (Geschichte eines Pferdes III); Jarmark 
(historya konia); Jarmark koński; Na jarmarku; Na targu końskim; Próba konia 
olej, płótno, 80 × 136,5 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Do ulubionych motywów w malarstwie rodzajowym Brandta należały wielo-
postaciowe sceny z jarmarków, najczęściej targów końskich, rozgrywające się 
na Kresach w XVII lub XVIII wieku, co sugeruje historyczna stylizacja strojów 
ich uczestników (zob. kat. I.48, I.181, I.200). Jak donosił Jan Bołoz-Antoniewicz, 
w drugiej połowie lat 80. artysta namalował sześć obrazów tworzących cykl 

I.174
HIsTOrIA
w 1888 wystawiony na sprzedaż w Ga-
lerie wimmer w Monachium, zapewne 
w tym samym roku kupił go rosyjski 
wielki książę sergiusz romanow za 
7500 marek.

wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 17, il. na s. 13; album s. 273, 
il. na s. 204–205, wym. 77 × 134, dat. 
ok. 1913)

BIBLIOGrAFIA 
Pecht 1890a, s. 105, il. po s. 108; Świat 
1890, nr 5, s. 118; Tyg. Il. 1890, nr 9, 
s. 140, 141, il. na s. 136; witkiewicz 1891, 
s. 417, 418; Tyg. Il. 1895, nr 5, s. 86, 
il. na s. 81, nr 10, s. 167; Bołoz-Anto-
niewicz 1898, s. 110; wędrowiec 1905, 
nr 9, s. 158, il. na s. 148–149; Brandt 
1915, il. nlb. 4; Zakrzewski 1947, s. 168 
[dat. 1893]; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 67; Ptaszyńska 2012, s. 120.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 86 [dat. 1893]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalo-
wanych do 1908], rkps, s. 2 [jako 
Jarmark (historia konia), dat. 1893]. 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer 
I., sygn. BVO23347287, s. 53, nr 804 

Orońsko. Apoloniusz Kędzierski (na koniu),  
Marian Zarembski i Józef Brandt,  
lata 80. XIX w., kat. V.117

I.173

I.174
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I.173 Próba konia, ok. 1885 

olej, płótno, 57,5 × 38     
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.173
HIsTOrIA 
w styczniu 1999 sprzedany na aukcji 
sotheby’s w Nowym Jorku (za 30 tysię-
cy dolarów), a w marcu 1999 w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1907, nr 20, s. 419, il. na s. 401; 
Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 101; Husarski 
1949, s. 21; Kat. Agra-Art 14.03.1999, 
nr kat. i il. 10 [dat. ok. 1900]; Micke-
-Broniarek 2005, s. 69, il. na s. 65 
[dat. ok. 1900]; Micke-Broniarek 2015, 
s. 19, il. na s. 18, 120 [dat. ok. 1900].

I.174  Na jarmarku (Historia konia III), 
ok. 1885–1888

Auf dem Markte; Auf dem Markte (Geschichte eines Pferdes III); Jarmark 
(historya konia); Jarmark koński; Na jarmarku; Na targu końskim; Próba konia 
olej, płótno, 80 × 136,5 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Do ulubionych motywów w malarstwie rodzajowym Brandta należały wielo-
postaciowe sceny z jarmarków, najczęściej targów końskich, rozgrywające się 
na Kresach w XVII lub XVIII wieku, co sugeruje historyczna stylizacja strojów 
ich uczestników (zob. kat. I.48, I.181, I.200). Jak donosił Jan Bołoz-Antoniewicz, 
w drugiej połowie lat 80. artysta namalował sześć obrazów tworzących cykl 

I.174
HIsTOrIA
w 1888 wystawiony na sprzedaż w Ga-
lerie wimmer w Monachium, zapewne 
w tym samym roku kupił go rosyjski 
wielki książę sergiusz romanow za 
7500 marek.

wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 17, il. na s. 13; album s. 273, 
il. na s. 204–205, wym. 77 × 134, dat. 
ok. 1913)

BIBLIOGrAFIA 
Pecht 1890a, s. 105, il. po s. 108; Świat 
1890, nr 5, s. 118; Tyg. Il. 1890, nr 9, 
s. 140, 141, il. na s. 136; witkiewicz 1891, 
s. 417, 418; Tyg. Il. 1895, nr 5, s. 86, 
il. na s. 81, nr 10, s. 167; Bołoz-Anto-
niewicz 1898, s. 110; wędrowiec 1905, 
nr 9, s. 158, il. na s. 148–149; Brandt 
1915, il. nlb. 4; Zakrzewski 1947, s. 168 
[dat. 1893]; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 67; Ptaszyńska 2012, s. 120.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 86 [dat. 1893]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalo-
wanych do 1908], rkps, s. 2 [jako 
Jarmark (historia konia), dat. 1893]. 
BsM, Das Album der Galerie Wimmer 
I., sygn. BVO23347287, s. 53, nr 804 

Orońsko. Apoloniusz Kędzierski (na koniu),  
Marian Zarembski i Józef Brandt,  
lata 80. XIX w., kat. V.117

I.173

I.174
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wYsTAwY
1893 warszawa, TZsP (?)

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1893, nr 183, s. 14, il. na s. 8–9 
[podpisany „Z wystawy TZsP”]; Bies. 
Lit. 1898, s. 33, il. na s. 31; Bołoz-
-Antoniewicz 1898, s. 110; Bies. Lit. 
1905, nr 14, il. na s. 234; Kat. schulte 
29.11.1910, nr kat. i il. 24 [wym. 75 
× 125]; Kat. sotheby’s 4.11. 2010, 
nr kat. i il. 17.

ArCHIwALIA
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 353, 
rkps, s. 49 [notatka bez daty dotycząca 
oferty zakupu obrazu przez MNw].

I.176
HIsTOrIA
w 1892 zakupiony do zbiorów pry-
watnych  z wystawy w monachijskim 
Glaspalast. we wrześniu 1924 wysta-
wiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium.

wYsTAwY
1892 Monachium, Glaspalast  
(s. 27, nr kat. 256)

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1892, Nr. 15, s. 554; Echo 
Muz. Teatr. Artyst. 1892, s. 372; Jan-
kowski 1892, s. 2; Tyg. Il. 1892, nr 130, 
s. 413, il. na s. 412; Über Land und 
Meer 1892–1893, Jg. 35, H. 1, il. na 
s. 13; Bies. Lit. 1895, nr 4, s. 55, il. na 
s. 57; Bies. Lit. 1896, nr 47, il. na s. 336; 
Kat. Helbing 24.09.1924, nr kat. i il. 53; 
Zakrzewski 1947, s. 168; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 17, 28; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 82; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39637 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.177
BIBLIOGrAFIA
Gartenlaube 1901, Nr. 43, il. na s. 297; 
Kron. rodz. 1903, nr 12, s. 288, il. na 
s. 284, 1912, nr 25, il. na s. 389; Pruszak 
2007, s. 34; Micke-Broniarek 2015, s. 13.

Historia konia1. Dzieła Na jarmarku i Targ na konie można niemal na pewno po-
wiązać z tym cyklem. Być może należało do niego również płótno zatytułowane 
Arabczyk, chociaż od poprzednich różni je zdecydowanie orientalny charakter 
przedstawionej sceny (stroje, architektura). 

Akcja dwóch pierwszych obrazów rozgrywa się gdzieś na południowo-
-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Artysta doskonale uchwycił klimat od-
bywających się tam końskich jarmarków, ukazał malowniczy rozgardiasz placu 
targowego pełnego ludzi, towarzyszących im psów myśliwskich, koni, wyprzę-
gniętych wozów i prowizorycznych namiotów. W warstwie anegdotycznej temat 
obydwu dzieł można określić jako „próbę konia”, który prezentuje swoje walo-
ry w dynamicznym kłusie lub skoku przez słomiane powrósło. Bujną fantazję 
jeźdźców i urodę rasowych rumaków podziwiają zgromadzeni widzowie. Wśród 
pierwszoplanowych postaci widocznych na płótnie Targ na konie autor opisu 
zamieszczonego na łamach „Biesiady Literackiej”2 zidentyfikował nieznane-
go z imienia pana Berdysza z Machnówki, wybitnego znawcę koni żyjącego 
w XVII wieku. Do jego osoby zapewne odnosi się tytuł Wyrocznia, towarzyszący 
zamieszczonej tam reprodukcji obrazu. Widoczna w głębi kompozycji grupa 

I.175 Targ na konie, ok. 1885–1890

Pferdemarkt; w obozie polskim; wyrocznia; Zaporożcy; Z życia wschodu
olej, płótno naklejone na tekturę, 74,9 × 123,1 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna [fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów, 

daty przyjęcia przez Galerie wimmer, 
ceny sprzedaży oraz nazwiska nabyw-
cy]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 82434 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.175
HIsTOrIA
według informacji w „Tygodniku 
Ilustrowanym” w 1893 wystawiony 
w TZsP, co nie znajduje jednak po-
twierdzenia w sprawozdaniu za ten 
rok. Przed 1910 w kolekcji Louisa 
F. La roche-ringwalda w Bazylei, 
w listopadzie 1910 wystawiony na 
aukcji (z innymi dziełami z tych 
zbiorów) w galerii Eduarda schul-
tego w Berlinie. Między 1922 a 1929 
oferowany do zakupu w MNw przez 
nieznanego kolekcjonera z Berlina (za 
pośrednictwem Bohdana Marconiego). 
według niepotwierdzonych źródłowo 
informacji w 1945 wywieziony z Berlina 
przez żołnierza armii UsA (w zamian za 
obietnicę nadsyłania paczek z żywno-
ścią dotychczasowemu właścicielowi). 
w 2010 sprzedany na aukcji w sothe-
by’s w Nowym Jorku; według informa-
cji w katalogu od około 1945 pozosta-
wał w rękach tej samej rodziny. 

I.176 Arabczyk, ok. 1890–1891

Ein gewiegter Kenner; Klejnot arabski; Marktscene in Balta (südrussland); 
Perła; Pferdemarkt; Pferdemarkt in einem podolischen Dorfe; Pferdemarkt 
in Podolien; Targ na konie
olej, płótno, 75 × 125 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.177 Perła stadniny, ok. 1891

Arabczyk; Die Perle des Gestüts
olej 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy.
miejsce przechowywania nieznane

I.175

I.176

I.177
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wYsTAwY
1893 warszawa, TZsP (?)

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1893, nr 183, s. 14, il. na s. 8–9 
[podpisany „Z wystawy TZsP”]; Bies. 
Lit. 1898, s. 33, il. na s. 31; Bołoz-
-Antoniewicz 1898, s. 110; Bies. Lit. 
1905, nr 14, il. na s. 234; Kat. schulte 
29.11.1910, nr kat. i il. 24 [wym. 75 
× 125]; Kat. sotheby’s 4.11. 2010, 
nr kat. i il. 17.

ArCHIwALIA
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 353, 
rkps, s. 49 [notatka bez daty dotycząca 
oferty zakupu obrazu przez MNw].

I.176
HIsTOrIA
w 1892 zakupiony do zbiorów pry-
watnych  z wystawy w monachijskim 
Glaspalast. we wrześniu 1924 wysta-
wiony na sprzedaż w Kunsthandlung 
Hugo Helbing w Monachium.

wYsTAwY
1892 Monachium, Glaspalast  
(s. 27, nr kat. 256)

BIBLIOGrAFIA
All. K.-Ch. 1892, Nr. 15, s. 554; Echo 
Muz. Teatr. Artyst. 1892, s. 372; Jan-
kowski 1892, s. 2; Tyg. Il. 1892, nr 130, 
s. 413, il. na s. 412; Über Land und 
Meer 1892–1893, Jg. 35, H. 1, il. na 
s. 13; Bies. Lit. 1895, nr 4, s. 55, il. na 
s. 57; Bies. Lit. 1896, nr 47, il. na s. 336; 
Kat. Helbing 24.09.1924, nr kat. i il. 53; 
Zakrzewski 1947, s. 168; Olchow-
ska-schmidt 1996, s. 17, 28; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 82; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39637 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.177
BIBLIOGrAFIA
Gartenlaube 1901, Nr. 43, il. na s. 297; 
Kron. rodz. 1903, nr 12, s. 288, il. na 
s. 284, 1912, nr 25, il. na s. 389; Pruszak 
2007, s. 34; Micke-Broniarek 2015, s. 13.

Historia konia1. Dzieła Na jarmarku i Targ na konie można niemal na pewno po-
wiązać z tym cyklem. Być może należało do niego również płótno zatytułowane 
Arabczyk, chociaż od poprzednich różni je zdecydowanie orientalny charakter 
przedstawionej sceny (stroje, architektura). 

Akcja dwóch pierwszych obrazów rozgrywa się gdzieś na południowo-
-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Artysta doskonale uchwycił klimat od-
bywających się tam końskich jarmarków, ukazał malowniczy rozgardiasz placu 
targowego pełnego ludzi, towarzyszących im psów myśliwskich, koni, wyprzę-
gniętych wozów i prowizorycznych namiotów. W warstwie anegdotycznej temat 
obydwu dzieł można określić jako „próbę konia”, który prezentuje swoje walo-
ry w dynamicznym kłusie lub skoku przez słomiane powrósło. Bujną fantazję 
jeźdźców i urodę rasowych rumaków podziwiają zgromadzeni widzowie. Wśród 
pierwszoplanowych postaci widocznych na płótnie Targ na konie autor opisu 
zamieszczonego na łamach „Biesiady Literackiej”2 zidentyfikował nieznane-
go z imienia pana Berdysza z Machnówki, wybitnego znawcę koni żyjącego 
w XVII wieku. Do jego osoby zapewne odnosi się tytuł Wyrocznia, towarzyszący 
zamieszczonej tam reprodukcji obrazu. Widoczna w głębi kompozycji grupa 

I.175 Targ na konie, ok. 1885–1890

Pferdemarkt; w obozie polskim; wyrocznia; Zaporożcy; Z życia wschodu
olej, płótno naklejone na tekturę, 74,9 × 123,1 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna [fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów, 

daty przyjęcia przez Galerie wimmer, 
ceny sprzedaży oraz nazwiska nabyw-
cy]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 82434 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.175
HIsTOrIA
według informacji w „Tygodniku 
Ilustrowanym” w 1893 wystawiony 
w TZsP, co nie znajduje jednak po-
twierdzenia w sprawozdaniu za ten 
rok. Przed 1910 w kolekcji Louisa 
F. La roche-ringwalda w Bazylei, 
w listopadzie 1910 wystawiony na 
aukcji (z innymi dziełami z tych 
zbiorów) w galerii Eduarda schul-
tego w Berlinie. Między 1922 a 1929 
oferowany do zakupu w MNw przez 
nieznanego kolekcjonera z Berlina (za 
pośrednictwem Bohdana Marconiego). 
według niepotwierdzonych źródłowo 
informacji w 1945 wywieziony z Berlina 
przez żołnierza armii UsA (w zamian za 
obietnicę nadsyłania paczek z żywno-
ścią dotychczasowemu właścicielowi). 
w 2010 sprzedany na aukcji w sothe-
by’s w Nowym Jorku; według informa-
cji w katalogu od około 1945 pozosta-
wał w rękach tej samej rodziny. 

I.176 Arabczyk, ok. 1890–1891

Ein gewiegter Kenner; Klejnot arabski; Marktscene in Balta (südrussland); 
Perła; Pferdemarkt; Pferdemarkt in einem podolischen Dorfe; Pferdemarkt 
in Podolien; Targ na konie
olej, płótno, 75 × 125 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.177 Perła stadniny, ok. 1891

Arabczyk; Die Perle des Gestüts
olej 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy.
miejsce przechowywania nieznane

I.175

I.176

I.177
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trzech mężczyzn oglądających popisy jeździeckie została przez artystę powtó-
rzona na obydwu płótnach. Pozy postaci są niemal identyczne, różnice dotyczą 
twarzy oraz strojów. 

Arabczyk wprowadza widza już bezpośrednio w barwną egzotykę Orientu, 
zwraca uwagę doskonałą charakterystyką wschodnich typów ludzkich, ich spe-
cyficznej urody, gestykulacji, a także ubioru. Polski szlachcic z uwagą ogląda 
szlachetną urodę i chód konia, którego zachwala jeden z kupców. Artysta powtó-
rzył najważniejszy fragment tej kompozycji — sylwetkę tytułowego arabczyka 
i dosiadającego go mężczyzny w orientalnym stroju — na płótnie zatytułowanym 
Perła stadniny, zachowując niemal identyczną pozę oraz ruch jeźdźca i konia. 
Tłem jest tu jednak ponownie malownicza sceneria kresowego jarmarku, a pre-
zentacji rasowego rumaka przyglądają się trzej jeźdźcy w polskich strojach szla-
checkich. Towarzyszy im arabski kupiec wyglądem nawiązujacy do analogicznej 
postaci na płótnie Arabczyk. Tę samą grupę ludzi, choć w nieco innych strojach, 
odnajdujemy również na nieukończonym obrazie Popisy jeździeckie. 

W kolekcji rodziny artysty zachowała się fotografia przedstawiająca m.in. 
ucznia Brandta, Apoloniusza Kędzierskiego upozowanego do postaci jeźdźca 
na obrazie Na jarmarku. 

Perła stadniny jest być może tożsama z obrazem o identycznym tytule (kat. 
IV.146)

E.M.-B.

1  Bołoz-Antoniewicz 1898, s. 110.
2  Bies. Lit. 1898, s. 33.

I.178 Popisy jeździeckie, ok. 1890 (?) 

Jarmark na konie; Probereiten; Próba konia
olej, płótno, 79 × 124      
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. MGB/sz 3861
Kupiony w lipcu 1966 od Jadwigi rutkowskiej z Pruszkowa.

I.178
HIsTOrIA
Zarówno format, temat i sposób jego 
prezentacji, jak również cechy styli-
styczne wskazują na możliwość po-
wiązania tego płótna z cyklem Historia 
konia. Z nieznanych powodów artysta 
nigdy go nie ukończył (świadczy o tym 
m.in. również brak sygnatury). Być 
może zamierzał to zrobić pod koniec 
życia. Za taką ewentualnością przema-
wiałaby obecność pótna na sztalugach 
w monachijskiej pracowni, gdy w lecie 
1915 oglądał ją Andrzej Daszewski. 
Zapewne na tej podstawie w katalogu 
wystawy pośmiertnej w 1926 Popisy 
jeździeckie zostały określone jako 
„ostatni obraz Brandta”. wówczas na-
leżał on do Heleny Brandt, następnie 
jej syna władysława Pruszaka, który 
utracił go jeszcze przed 1939. według 
notatki Jerzego sienkiewicza w latach 
30. miał być własnością inżyniera Pu-
kińskiego (nieznanego z imienia), a od 
1948 osoby o inicjałach M.w. w lutym 
1951 oferowany MNw przez Marię 
Bogatyńską-Łubieńską z Zabrza (jako 
Scena batalistyczna). 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 14)
1977 Muzeum w Chorzowie 
1978 Katowice, Galeria sztuki 
współczesnej BwA (nr kat. 10)
1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs) 
1998–1999 radom, MJM 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 192, il. na s. 139)

BIBLIOGrAFIA 
Daszewski 1985, s. 70; Muzeum Gór-
nośląskie wykaz 1991, s. 4, nr kat. 41; 
Bühler 1993, s. 115; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 58; Palacz 1997, 
s. 87; Bühler 1998, s. 111; Micke- 
Broniarek 2005, s. 69, il. na s. 68; 
Bernat 2007, il. na s. 44–45; Bartoszek 
2015, s. 31, il. na s. 139 [dat. 1915]; 
Micke-Broniarek 2015, s. 19, il. na s. 139 
[dat. 1915].

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[notatki, rkps; ekspertyza z 22.02.1965, 
mps]. MJM, Biblioteka, Teczka doty
cząca wystawy „Kozaczyzna”, sygn. 
MJM-XII-601, nr 6/121, mps, s. 8 [spis 
eksponatów na wystawie]; Teczka 
dotycząca wystawy „Józef Brandt — 
uczniowie i przyjaciele”, sygn. MJ-
M-XII-601, nr 6/165, mps, s. 2 [spis 
eksponatów na wystawie].  
MNw, Archiwum, Akta MNw, 
sygn. 1596 [kwit z komisji zakupów 
nr 2793], sygn. 1578 [fot. obrazu];  
ZIiF, nr inw. DI 39631 MNw, DI 95608/1 
MNw [fot. obrazu opisanego jako 
własność Heleny Brandt, 1926].

I.179
HIsTOrIA
Na przełomie kwietnia i maja 1918 
wystawiony na sprzedaż w Kunsthand-
lung Hugo Helbing w Monachium 
wraz z innymi dziełami z kolekcji 
Hermanna Fahriga z Drezna. w handlu 
antykwarycznym ponownie pojawił się 
w grudniu 2011 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Desa Unicum 
w warszawie. 

wYsTAwY
1887 warszawa, TZsP
1935 Monachium, NPM (nr kat. 710)

BIBLIOGrAFIA
Maleszewski 1887, s. 67; Bluszcz 1887, 
nr 5, s. 40; Kur. Codz. 1887, s. 3; Male-
szewski 1887, s. 67; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Album 1889, tabl. 2; wędrowiec 1897, 
nr 2, il. na s. 37; Brandt 1915, il. nlb. 
9; Kat. Helbing 30.04–1.05.1918, s. 2, 
nr kat. i il. 18, tabl. 1 [brak daty 1886]; 
wiercińska 1969, s. 32; Kat. Desa 
Unicum 15.12. 2011, nr kat. i il. 12 
[dat. ok. 1897]. 

I.179 Tracze, 1886

Die Brettsäge; Die säge; Odpoczynek; Polnische Holzsäge; Tartak; Tracz
olej, płótno, 37 × 73 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
własność prywatna

Pierwotnie obraz był opatrzony datą 1886 w sygnaturze — jest ona widoczna 
na reprodukcjach z lat 1889 i 19151. Nie jest znany powód usunięcia tego zapisu; 
najprawdopodobniej nastąpiło to przed rokiem 1918. W katalogu aukcyjnym 
Hugo Helbinga data 1886 już nie figuruje. 

Jest to kolejny przykład dzieła malarskiego, w którym Brandt posłużył się 
swoistą kompilacją wizerunku postaci utrwalonego na kliszy fotograficznej, 
aranżując układ i określony tytułem charakter sceny figuralnej. 

E.M.-B.

1  Zob. Album 1889, tabl. 2; Brandt 1915, il. nlb. 9.

I.178

I.179

Orońsko. Stary stróż w stroju myśliwe
go, 1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.111–112

studia do obrazu, 1886, kat. II.315
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trzech mężczyzn oglądających popisy jeździeckie została przez artystę powtó-
rzona na obydwu płótnach. Pozy postaci są niemal identyczne, różnice dotyczą 
twarzy oraz strojów. 

Arabczyk wprowadza widza już bezpośrednio w barwną egzotykę Orientu, 
zwraca uwagę doskonałą charakterystyką wschodnich typów ludzkich, ich spe-
cyficznej urody, gestykulacji, a także ubioru. Polski szlachcic z uwagą ogląda 
szlachetną urodę i chód konia, którego zachwala jeden z kupców. Artysta powtó-
rzył najważniejszy fragment tej kompozycji — sylwetkę tytułowego arabczyka 
i dosiadającego go mężczyzny w orientalnym stroju — na płótnie zatytułowanym 
Perła stadniny, zachowując niemal identyczną pozę oraz ruch jeźdźca i konia. 
Tłem jest tu jednak ponownie malownicza sceneria kresowego jarmarku, a pre-
zentacji rasowego rumaka przyglądają się trzej jeźdźcy w polskich strojach szla-
checkich. Towarzyszy im arabski kupiec wyglądem nawiązujacy do analogicznej 
postaci na płótnie Arabczyk. Tę samą grupę ludzi, choć w nieco innych strojach, 
odnajdujemy również na nieukończonym obrazie Popisy jeździeckie. 

W kolekcji rodziny artysty zachowała się fotografia przedstawiająca m.in. 
ucznia Brandta, Apoloniusza Kędzierskiego upozowanego do postaci jeźdźca 
na obrazie Na jarmarku. 

Perła stadniny jest być może tożsama z obrazem o identycznym tytule (kat. 
IV.146)

E.M.-B.

1  Bołoz-Antoniewicz 1898, s. 110.
2  Bies. Lit. 1898, s. 33.

I.178 Popisy jeździeckie, ok. 1890 (?) 

Jarmark na konie; Probereiten; Próba konia
olej, płótno, 79 × 124      
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. MGB/sz 3861
Kupiony w lipcu 1966 od Jadwigi rutkowskiej z Pruszkowa.

I.178
HIsTOrIA
Zarówno format, temat i sposób jego 
prezentacji, jak również cechy styli-
styczne wskazują na możliwość po-
wiązania tego płótna z cyklem Historia 
konia. Z nieznanych powodów artysta 
nigdy go nie ukończył (świadczy o tym 
m.in. również brak sygnatury). Być 
może zamierzał to zrobić pod koniec 
życia. Za taką ewentualnością przema-
wiałaby obecność pótna na sztalugach 
w monachijskiej pracowni, gdy w lecie 
1915 oglądał ją Andrzej Daszewski. 
Zapewne na tej podstawie w katalogu 
wystawy pośmiertnej w 1926 Popisy 
jeździeckie zostały określone jako 
„ostatni obraz Brandta”. wówczas na-
leżał on do Heleny Brandt, następnie 
jej syna władysława Pruszaka, który 
utracił go jeszcze przed 1939. według 
notatki Jerzego sienkiewicza w latach 
30. miał być własnością inżyniera Pu-
kińskiego (nieznanego z imienia), a od 
1948 osoby o inicjałach M.w. w lutym 
1951 oferowany MNw przez Marię 
Bogatyńską-Łubieńską z Zabrza (jako 
Scena batalistyczna). 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 14)
1977 Muzeum w Chorzowie 
1978 Katowice, Galeria sztuki 
współczesnej BwA (nr kat. 10)
1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs) 
1998–1999 radom, MJM 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 192, il. na s. 139)

BIBLIOGrAFIA 
Daszewski 1985, s. 70; Muzeum Gór-
nośląskie wykaz 1991, s. 4, nr kat. 41; 
Bühler 1993, s. 115; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 58; Palacz 1997, 
s. 87; Bühler 1998, s. 111; Micke- 
Broniarek 2005, s. 69, il. na s. 68; 
Bernat 2007, il. na s. 44–45; Bartoszek 
2015, s. 31, il. na s. 139 [dat. 1915]; 
Micke-Broniarek 2015, s. 19, il. na s. 139 
[dat. 1915].

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[notatki, rkps; ekspertyza z 22.02.1965, 
mps]. MJM, Biblioteka, Teczka doty
cząca wystawy „Kozaczyzna”, sygn. 
MJM-XII-601, nr 6/121, mps, s. 8 [spis 
eksponatów na wystawie]; Teczka 
dotycząca wystawy „Józef Brandt — 
uczniowie i przyjaciele”, sygn. MJ-
M-XII-601, nr 6/165, mps, s. 2 [spis 
eksponatów na wystawie].  
MNw, Archiwum, Akta MNw, 
sygn. 1596 [kwit z komisji zakupów 
nr 2793], sygn. 1578 [fot. obrazu];  
ZIiF, nr inw. DI 39631 MNw, DI 95608/1 
MNw [fot. obrazu opisanego jako 
własność Heleny Brandt, 1926].

I.179
HIsTOrIA
Na przełomie kwietnia i maja 1918 
wystawiony na sprzedaż w Kunsthand-
lung Hugo Helbing w Monachium 
wraz z innymi dziełami z kolekcji 
Hermanna Fahriga z Drezna. w handlu 
antykwarycznym ponownie pojawił się 
w grudniu 2011 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Desa Unicum 
w warszawie. 

wYsTAwY
1887 warszawa, TZsP
1935 Monachium, NPM (nr kat. 710)

BIBLIOGrAFIA
Maleszewski 1887, s. 67; Bluszcz 1887, 
nr 5, s. 40; Kur. Codz. 1887, s. 3; Male-
szewski 1887, s. 67; sprawozd. TZsP 
1887, s. 13; Tyg. Powsz. 1887, s. 16; 
Album 1889, tabl. 2; wędrowiec 1897, 
nr 2, il. na s. 37; Brandt 1915, il. nlb. 
9; Kat. Helbing 30.04–1.05.1918, s. 2, 
nr kat. i il. 18, tabl. 1 [brak daty 1886]; 
wiercińska 1969, s. 32; Kat. Desa 
Unicum 15.12. 2011, nr kat. i il. 12 
[dat. ok. 1897]. 

I.179 Tracze, 1886

Die Brettsäge; Die säge; Odpoczynek; Polnische Holzsäge; Tartak; Tracz
olej, płótno, 37 × 73 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
własność prywatna

Pierwotnie obraz był opatrzony datą 1886 w sygnaturze — jest ona widoczna 
na reprodukcjach z lat 1889 i 19151. Nie jest znany powód usunięcia tego zapisu; 
najprawdopodobniej nastąpiło to przed rokiem 1918. W katalogu aukcyjnym 
Hugo Helbinga data 1886 już nie figuruje. 

Jest to kolejny przykład dzieła malarskiego, w którym Brandt posłużył się 
swoistą kompilacją wizerunku postaci utrwalonego na kliszy fotograficznej, 
aranżując układ i określony tytułem charakter sceny figuralnej. 

E.M.-B.

1  Zob. Album 1889, tabl. 2; Brandt 1915, il. nlb. 9.

I.178

I.179

Orońsko. Stary stróż w stroju myśliwe
go, 1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.111–112

studia do obrazu, 1886, kat. II.315
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I.180  Jarmark w Bałcie na Podolu, szkic,  
ok. 1885–1886

Fragment obrazu „Jarmark w Bałcie”; Fragment z jarmarku; 
Jarmark w Bałcie; Jarmark na Podolu
olej, deska, 22,4 × 37,5
sygn. p.d.: J. Brandt
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 973 MNw (d. 212562)
Kupiony w 1959 od wandy Modzelewskiej.

I.181 Jarmark w Bałcie na Podolu, 1886

Auf dem Markte; Ein Markt; Jarmark polski; Jarmark w Tyflisie; 
Marketscene in Balta; Na targu w Bałcie; Targ
olej, płótno, 62 × 101 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 1886 r
kolekcja mBanku w warszawie

Jest to kolejne w twórzości Brandta przedstawienie kresowego jarmarku, od-
znaczające się bogactwem barw i jedyną w swoim rodzaju egzotyką. Tym razem 
oglądamy prymitywny stragan tatarskiego kupca, który rozłożył towary obok 
wozu krytego płócienną budą. Najbardziej przyciągają wzrok wschodnie dywany 
o intensywnych kolorach, wystawione są także orientalne instrumenty, naczynia, 
obuwie, broń. Specyficzny szyld tego straganu stanowi wbity w ziemię długi kij, 
na którym zawieszono muszkiet oraz koński buńczuk-podgardle. W przedstawio-
nej scenie przedmiotem handlu jest siodło, a jednym z potencjalnych nabywców 
sam malarz ukazany w szlacheckim stroju i rogatywce1. Ten kryptoautoportret 
miał być zapewne żartobliwą aluzją do kolekcjonerskiej pasji artysty. Podczas ma-
lowania grupy figuralnej Brandt posłużył się fotografią odpowiednio ubranych 
i upozowanych modeli, wykonaną w Orońsku przez Józefa Grodzickiego. Swój 
wizerunek przedstawił wiernie, natomiast rysom twarzy handlarza nadał bardziej 
egzotyczny charakter. Ostateczna wersja obrazu różni się w wielu szczegółach 
od szkicu, który ma charakter spontanicznie nakreślonej notatki malarskiej i jest 
zapewne pierwszą redakcją tematu. Kolejny etap pracy dokumentuje rysunek 
całej kompozycji odznaczający się dużą precyzją linii konturu, uwzględniający 
rozmaite detale widoczne w ostatecznej wersji dzieła. Zachowane do dziś prace 
związane z tematem Jarmark w Bałcie na Podolu stanowią ciekawy zespół, który 
pozwala prześledzić kolejne etapy procesu twórczego Józefa Brandta.

Być może tożsamy z obrazem Handlarz siodeł (IV. 199) lub Pferdmarkt in Balta 
(Süd-Russland) (kat. IV.114).

E.M.-B.

1   Pierwszy zwrócił na to uwagę Mariusz Klarecki; zob. Klarecki 2012, 
s. 75–77.

I.180
HIsTOrIA
w 1926 własność A. szperowej. 
Od września 1988 zdeponowany przez 
MNw w Centrum rzeźby Polskiej 
w Orońsku (eksponowany w pałacu 
Brandta).

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 78)
1965 radom, MO 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 6)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 7)
 
BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Derwojed 1969, s. 38, il. 41; Kat. zbio-
rów MNw 1975, s. 73, nr kat. i il. 166; 
Cat. des collections MNV 1979, s. 119, 
nr kat. i il. 164; sowińska 1976, il. na 
s. 9; Bühler 1993, s. 115; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 54; Bühler 1998, 
s. 111; Micke-Broniarek 2005, s. 69; 
Bernat 2007, s. 93, il. na s. 69; Klarecki 
2012, s. 276, 277, il. 60; Bartoszek 2015, 
s. 32, il. na s. 31, 115.

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39647 MNw, 
DI 95813/1 MNw [fot. obrazu, ok. 1926].

I.181
HIsTOrIA
w 1910 własność H.C. Fahriga w Lip-
sku, w marcu 1910 wystawiony na 
aukcji E.A. Fleischmann’s Hofkunst-
handlung w Monachium. w czerwcu 
1997 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1888, nr 312, s. 390, il. na s. 392; 
Album 1889, tabl. 11; Kunst für Alle 
1889, Jg. 5, H. 6, il. na s. 93; Świat 
1891, il. na s. 579; Mycielski 1897, 
s. 711; Kat. Fleischmann 8.03.1910, 
nr kat. i il. 1; schröder 1911, s. 36; 
Brandt 1915, il. nlb. 7; Antyki 1997, 
nr 4, s. 23, il. na s. 24; Micke-Bronia-
rek 2005, s. 152; Bernat 2007, s. 93; 
Klarecki 2012, s. 275, 276, 277; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13, il. na s. 13, 114.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 41394 MNw 
[fot. obrazu].

Orońsko. Józef Brandt z dwoma mężczyznami,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V. 114

Orońsko. Stajenny z dwoma końmi, ok. 1880–1883, 
kat. V.108 

I.180
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I.180  Jarmark w Bałcie na Podolu, szkic,  
ok. 1885–1886

Fragment obrazu „Jarmark w Bałcie”; Fragment z jarmarku; 
Jarmark w Bałcie; Jarmark na Podolu
olej, deska, 22,4 × 37,5
sygn. p.d.: J. Brandt
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 973 MNw (d. 212562)
Kupiony w 1959 od wandy Modzelewskiej.

I.181 Jarmark w Bałcie na Podolu, 1886

Auf dem Markte; Ein Markt; Jarmark polski; Jarmark w Tyflisie; 
Marketscene in Balta; Na targu w Bałcie; Targ
olej, płótno, 62 × 101 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 1886 r
kolekcja mBanku w warszawie

Jest to kolejne w twórzości Brandta przedstawienie kresowego jarmarku, od-
znaczające się bogactwem barw i jedyną w swoim rodzaju egzotyką. Tym razem 
oglądamy prymitywny stragan tatarskiego kupca, który rozłożył towary obok 
wozu krytego płócienną budą. Najbardziej przyciągają wzrok wschodnie dywany 
o intensywnych kolorach, wystawione są także orientalne instrumenty, naczynia, 
obuwie, broń. Specyficzny szyld tego straganu stanowi wbity w ziemię długi kij, 
na którym zawieszono muszkiet oraz koński buńczuk-podgardle. W przedstawio-
nej scenie przedmiotem handlu jest siodło, a jednym z potencjalnych nabywców 
sam malarz ukazany w szlacheckim stroju i rogatywce1. Ten kryptoautoportret 
miał być zapewne żartobliwą aluzją do kolekcjonerskiej pasji artysty. Podczas ma-
lowania grupy figuralnej Brandt posłużył się fotografią odpowiednio ubranych 
i upozowanych modeli, wykonaną w Orońsku przez Józefa Grodzickiego. Swój 
wizerunek przedstawił wiernie, natomiast rysom twarzy handlarza nadał bardziej 
egzotyczny charakter. Ostateczna wersja obrazu różni się w wielu szczegółach 
od szkicu, który ma charakter spontanicznie nakreślonej notatki malarskiej i jest 
zapewne pierwszą redakcją tematu. Kolejny etap pracy dokumentuje rysunek 
całej kompozycji odznaczający się dużą precyzją linii konturu, uwzględniający 
rozmaite detale widoczne w ostatecznej wersji dzieła. Zachowane do dziś prace 
związane z tematem Jarmark w Bałcie na Podolu stanowią ciekawy zespół, który 
pozwala prześledzić kolejne etapy procesu twórczego Józefa Brandta.

Być może tożsamy z obrazem Handlarz siodeł (IV. 199) lub Pferdmarkt in Balta 
(Süd-Russland) (kat. IV.114).

E.M.-B.

1   Pierwszy zwrócił na to uwagę Mariusz Klarecki; zob. Klarecki 2012, 
s. 75–77.

I.180
HIsTOrIA
w 1926 własność A. szperowej. 
Od września 1988 zdeponowany przez 
MNw w Centrum rzeźby Polskiej 
w Orońsku (eksponowany w pałacu 
Brandta).

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 78)
1965 radom, MO 
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 6)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 7)
 
BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Derwojed 1969, s. 38, il. 41; Kat. zbio-
rów MNw 1975, s. 73, nr kat. i il. 166; 
Cat. des collections MNV 1979, s. 119, 
nr kat. i il. 164; sowińska 1976, il. na 
s. 9; Bühler 1993, s. 115; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 54; Bühler 1998, 
s. 111; Micke-Broniarek 2005, s. 69; 
Bernat 2007, s. 93, il. na s. 69; Klarecki 
2012, s. 276, 277, il. 60; Bartoszek 2015, 
s. 32, il. na s. 31, 115.

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39647 MNw, 
DI 95813/1 MNw [fot. obrazu, ok. 1926].

I.181
HIsTOrIA
w 1910 własność H.C. Fahriga w Lip-
sku, w marcu 1910 wystawiony na 
aukcji E.A. Fleischmann’s Hofkunst-
handlung w Monachium. w czerwcu 
1997 sprzedany w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1888, nr 312, s. 390, il. na s. 392; 
Album 1889, tabl. 11; Kunst für Alle 
1889, Jg. 5, H. 6, il. na s. 93; Świat 
1891, il. na s. 579; Mycielski 1897, 
s. 711; Kat. Fleischmann 8.03.1910, 
nr kat. i il. 1; schröder 1911, s. 36; 
Brandt 1915, il. nlb. 7; Antyki 1997, 
nr 4, s. 23, il. na s. 24; Micke-Bronia-
rek 2005, s. 152; Bernat 2007, s. 93; 
Klarecki 2012, s. 275, 276, 277; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13, il. na s. 13, 114.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 41394 MNw 
[fot. obrazu].

Orońsko. Józef Brandt z dwoma mężczyznami,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V. 114

Orońsko. Stajenny z dwoma końmi, ok. 1880–1883, 
kat. V.108 

I.180
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Jarmark w Bałcie na Podolu, szkic, 1885, kat. II.313

Trzy rozmawiające ze sobą postacie, 1885, kat. II.297
I.181
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Jarmark w Bałcie na Podolu, szkic, 1885, kat. II.313

Trzy rozmawiające ze sobą postacie, 1885, kat. II.297
I.181
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I.182 Posłaniec, 1886

Ein Bote; Goniec; Zaścianek
olej, płótno, 43,5 × 58 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 86 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.182
HIsTOrIA
5 grudnia 1963 roku wystawiony 
w domu aukcyjnym weinmüller 
w Monachium (Informacja od Ireny 
Olchowskiej-schmidt).

BIBLIOGrAFIA
Album 1889, tabl. 5; Kłosy 1889, 
nr 1252, s. 403, il. na s. 406 [odwróco-
na]; Świat 1890, nr 7, il. po s. 144; Ziar-
no 1903, nr 24, il. na s. 471; Ziarno 1911, 
nr 6, il. na s. 117; Ziarno 1913, nr 5, il. na 
s. 68, nr 24, il. na s. 377 [odwrócona]; 
Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 1889, wy-
mieniony dwukrotnie w spisie obrazów 
jako Zaścianek i Futor podolski].

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 133089 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.183 Zaloty, szkic, 1886

Frühliche rast; Popas; wesoły odpoczynek
olej, płótno, 52,5 × 40
sygn. p.d.: J. Brandt
własność prywatna

Na  fotografii  obrazu  pochodzącej  ze  zbiorów artysty  widnieje  sygnatura:  
J. Brandt  | z Warszawy. Słów z Warszawy brakuje w podpisie zachowanego dzieła, 
jednak wszelkie szczegóły kompozycji oraz sposób nakładania warstwy malar-
skiej wydają się identyczne na obydwu płótnach. 

Być może tożsamy z obrazem Zaloty (kat. IV.105).
E.M.-B.

I.183
HIsTOrIA
Kupiony przez dr. Horowitza (za 250 
guldenów) na aukcji po wystawie szki-
ców malarskich zorganizowanej przez 
Polonię wiedeńską na rzecz pogorzel-
ców ze stryja i Liska w maju 1886. w la-
tach 1995, 2001 i 2002 wystawiany na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

wYsTAwY 
1886 wiedeń, Künstlerhaus (nr kat. 118)

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1886, s. 435; All. K.-Ch. 1886, 
Nr. 22, s. 455; Kłosy 1886, nr 1096, s. 4; 
Kur. Lw. 1886, nr 146, s. 5; Kat. Agra-Art 
11.06.1995, nr kat. i il. 21, 21.10.2001, 
nr kat. i il. 22, 15.12.2002, nr kat. i il. 45. 

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 73 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

Wieśniaczka z misą siedząca w oknie, 
1886, kat. II.315

Węgieł chaty z otwartym oknem, drzewem 
i toczakiem, 1886, kat. II.315

I.182 I.183



220 221MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.182 Posłaniec, 1886

Ein Bote; Goniec; Zaścianek
olej, płótno, 43,5 × 58 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 86 r 
miejsce przechowywania nieznane

I.182
HIsTOrIA
5 grudnia 1963 roku wystawiony 
w domu aukcyjnym weinmüller 
w Monachium (Informacja od Ireny 
Olchowskiej-schmidt).

BIBLIOGrAFIA
Album 1889, tabl. 5; Kłosy 1889, 
nr 1252, s. 403, il. na s. 406 [odwróco-
na]; Świat 1890, nr 7, il. po s. 144; Ziar-
no 1903, nr 24, il. na s. 471; Ziarno 1911, 
nr 6, il. na s. 117; Ziarno 1913, nr 5, il. na 
s. 68, nr 24, il. na s. 377 [odwrócona]; 
Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 1889, wy-
mieniony dwukrotnie w spisie obrazów 
jako Zaścianek i Futor podolski].

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 133089 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.183 Zaloty, szkic, 1886

Frühliche rast; Popas; wesoły odpoczynek
olej, płótno, 52,5 × 40
sygn. p.d.: J. Brandt
własność prywatna

Na  fotografii  obrazu  pochodzącej  ze  zbiorów artysty  widnieje  sygnatura:  
J. Brandt  | z Warszawy. Słów z Warszawy brakuje w podpisie zachowanego dzieła, 
jednak wszelkie szczegóły kompozycji oraz sposób nakładania warstwy malar-
skiej wydają się identyczne na obydwu płótnach. 

Być może tożsamy z obrazem Zaloty (kat. IV.105).
E.M.-B.

I.183
HIsTOrIA
Kupiony przez dr. Horowitza (za 250 
guldenów) na aukcji po wystawie szki-
ców malarskich zorganizowanej przez 
Polonię wiedeńską na rzecz pogorzel-
ców ze stryja i Liska w maju 1886. w la-
tach 1995, 2001 i 2002 wystawiany na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

wYsTAwY 
1886 wiedeń, Künstlerhaus (nr kat. 118)

BIBLIOGrAFIA 
All. K.-Ch. 1886, s. 435; All. K.-Ch. 1886, 
Nr. 22, s. 455; Kłosy 1886, nr 1096, s. 4; 
Kur. Lw. 1886, nr 146, s. 5; Kat. Agra-Art 
11.06.1995, nr kat. i il. 21, 21.10.2001, 
nr kat. i il. 22, 15.12.2002, nr kat. i il. 45. 

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 73 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

Wieśniaczka z misą siedząca w oknie, 
1886, kat. II.315

Węgieł chaty z otwartym oknem, drzewem 
i toczakiem, 1886, kat. II.315

I.182 I.183
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I.184 Kwestarz, 1886 lub 1887

Na pasterkę; Od dworu do dworu; Pferdeschlitten verlässt polnischen Hof; 
Po kweście; Powrót kwestarza; w służbie Bożej; Z obowiązku
olej, płótno, 60 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | — Monachium
własność prywatna

Rodzajowa tematyka obrazu nawiązuje do zwyczaju wywodzącego się z kultury 
staropolskiej. Reprezentujący zakony żebrzące kwestarze objeżdżali okoliczne 
dwory szlacheckie i miasteczka, aby zbierać jałmużnę (w naturze lub pieniądzach) 
na utrzymanie klasztoru. Przy okazji prowadzili działalność apostolską, przyno-
sili także najnowsze wiadomości z życia prowincji czy całego kraju, w okresie 
zaborów angażowali się niekiedy w tajną działalność polityczną. Do tej funkcji 
kwestarzy nawiązał Adam Mickiewicz w poemacie Pan Tadeusz.

E.M.-B.

I.184
HIsTOrIA
w 1887 wystawiony na sprzedaż w Ga-
lerie wimmer w Monachium, zakupiony 
przez D. Gyr. (?) z Esslingen za 3600 
marek. w 1993 sprzedany w Nagel 
Auktionen w stuttgarcie. w grudniu 
2009 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie, 
a w 2011 i 2012 w Domu Aukcyjnym 
rempex w warszawie. Od 2015 depo-
zyt prywatny w Muzeum Okręgowym 
w suwałkach.

wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 16; album s. 273, il. na s. 263)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 1, s. 16, il. na s. 10–11; 
Bies. Lit. 1901, nr 51, s. 485; Praca 
1911, nr 52, il. na s. 1634; Ziarno 1911, 
nr 6, il. na s. 120; Józef Brandt 1915, 
il. nlb. 12; Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 
1897]; Kat. Nagel Auktionen 3.12.1993, 
nr kat. i il. 3236; Kunstpreis Jahr-
buch 1994, s. 348, il.; Kat. Agra-Art 
6.12.2009, nr kat. i il. 40; Kat. rempex 
18.05.2011, nr kat. i il. 280, 21.03.2012, 
nr kat. i il. 158; Ptaszyńska 2012, s. 116, 
125.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 94 [dat. 1897]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 2. BsM, Das Album der 
Galerie Wimmer I., sygn. BVO23347287, 
s. 53, nr 788 [fot. obrazu z oznacze-
niem wymiarów, daty namalowania 
lub przyjęcia przez Galerie wimmer, 
nazwiska nabywcy oraz ceny sprzeda-
ży]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 97 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.185 Furażer, ok. 1886–1890

Kozak  na  koniu;  Tatar      
olej, płótno, 92 × 66
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium  
własność prywatna

I.185
HIsTOrIA
Przed 2014 prawdopodobnie w kolek-
cji prywatnej w Hamburgu. w listopa-
dzie 2014 sprzedany w domu aukcyj-
nym Vendu Notarishuis w rotterdamie, 
a w grudniu 2014 roku w Domu Aukcyj-
nym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1905, nr 11, il. na s. 185; 
Kat. Vendu Notarishuis 11.11.2014, 
nr kat. i il. 52; Kat. Agra-Art 14.12.2014, 
nr kat. i il. 15 [dat. przed 1905].

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57981 MNw 
[fot. nieukończonego obrazu, 
ze zbiorów artysty]

Orońsko. Józef Brandt i chłopak na koniu ze snopem 
siana, ok. 1885–1890, kat. V.135

I.184

I.185
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I.184 Kwestarz, 1886 lub 1887

Na pasterkę; Od dworu do dworu; Pferdeschlitten verlässt polnischen Hof; 
Po kweście; Powrót kwestarza; w służbie Bożej; Z obowiązku
olej, płótno, 60 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | — Monachium
własność prywatna

Rodzajowa tematyka obrazu nawiązuje do zwyczaju wywodzącego się z kultury 
staropolskiej. Reprezentujący zakony żebrzące kwestarze objeżdżali okoliczne 
dwory szlacheckie i miasteczka, aby zbierać jałmużnę (w naturze lub pieniądzach) 
na utrzymanie klasztoru. Przy okazji prowadzili działalność apostolską, przyno-
sili także najnowsze wiadomości z życia prowincji czy całego kraju, w okresie 
zaborów angażowali się niekiedy w tajną działalność polityczną. Do tej funkcji 
kwestarzy nawiązał Adam Mickiewicz w poemacie Pan Tadeusz.

E.M.-B.

I.184
HIsTOrIA
w 1887 wystawiony na sprzedaż w Ga-
lerie wimmer w Monachium, zakupiony 
przez D. Gyr. (?) z Esslingen za 3600 
marek. w 1993 sprzedany w Nagel 
Auktionen w stuttgarcie. w grudniu 
2009 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie, 
a w 2011 i 2012 w Domu Aukcyjnym 
rempex w warszawie. Od 2015 depo-
zyt prywatny w Muzeum Okręgowym 
w suwałkach.

wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 16; album s. 273, il. na s. 263)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 1, s. 16, il. na s. 10–11; 
Bies. Lit. 1901, nr 51, s. 485; Praca 
1911, nr 52, il. na s. 1634; Ziarno 1911, 
nr 6, il. na s. 120; Józef Brandt 1915, 
il. nlb. 12; Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 
1897]; Kat. Nagel Auktionen 3.12.1993, 
nr kat. i il. 3236; Kunstpreis Jahr-
buch 1994, s. 348, il.; Kat. Agra-Art 
6.12.2009, nr kat. i il. 40; Kat. rempex 
18.05.2011, nr kat. i il. 280, 21.03.2012, 
nr kat. i il. 158; Ptaszyńska 2012, s. 116, 
125.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 94 [dat. 1897]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 2. BsM, Das Album der 
Galerie Wimmer I., sygn. BVO23347287, 
s. 53, nr 788 [fot. obrazu z oznacze-
niem wymiarów, daty namalowania 
lub przyjęcia przez Galerie wimmer, 
nazwiska nabywcy oraz ceny sprzeda-
ży]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 97 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.185 Furażer, ok. 1886–1890

Kozak  na  koniu;  Tatar      
olej, płótno, 92 × 66
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium  
własność prywatna

I.185
HIsTOrIA
Przed 2014 prawdopodobnie w kolek-
cji prywatnej w Hamburgu. w listopa-
dzie 2014 sprzedany w domu aukcyj-
nym Vendu Notarishuis w rotterdamie, 
a w grudniu 2014 roku w Domu Aukcyj-
nym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1905, nr 11, il. na s. 185; 
Kat. Vendu Notarishuis 11.11.2014, 
nr kat. i il. 52; Kat. Agra-Art 14.12.2014, 
nr kat. i il. 15 [dat. przed 1905].

ArCHIwALIA
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57981 MNw 
[fot. nieukończonego obrazu, 
ze zbiorów artysty]

Orońsko. Józef Brandt i chłopak na koniu ze snopem 
siana, ok. 1885–1890, kat. V.135

I.184

I.185
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I.186
HIsTOrIA
we wrześniu 1901 wystawiony na 
sprzedaż w E.A. Fleischmann’s Hof-
kunsthandlung w Monachium wraz ze 
zbiorami Johna Younga z Drezna i in-
nymi dziełami należącymi do prywat-
nych właścicieli. 1 października 1901 
kupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium. w 1902 zaprezentowany 
wraz z innymi dziełami w Palais des 
Beaux-Arts w Nicei, a w październi-
ku w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu. 19 marca 1905 nabyty 
przez Hermanna Billo z Zurychu. 

BIBLIOGrAFIA
Über Land und Meer 1899, Nr. 29, il. na 
s. 471; Kat. Fleischmann 30.09.1901, 
s. 6, nr kat. i il. 7; Kat. Heinemann Ni-
cea 1902, s. 5, nr kat. 18, il.; Kat. Louis 
Bock & sohn październik 1902, s. nlb., 
nr kat. 10. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-921, rkps 
[kwit sprzedaży z 1905, nr 5569]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-01–212, rkps, s. 210 [obraz 
kupiony 1901, sprzedany 1905]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 41416 MNw [fot. ob-
razu]; DDw, neg. nr 20925. sMB-ZA, 
Dokumentation zur Kunst des 19. bis 
21. Jahrhunderts: Brandt Josef [repr. 
obrazu z kat. Fleischmanna 1901 z na-
pisem na verso: „D.1732 | IXD.769”]. 

I.186 Przeprawa przez Don, ok. 1886

Kosaken setzen über einen Fluss; Passage over the Don; Passage sur le 
Don; Przeprawa przez rzekę; Tabor kozacki; Uebergang am Don; Uebergang 
über den Don 
olej, płótno, 66 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane 

I.187 Kozacy w pochodzie, przed 1902

Kosaken auf dem Marsche in der steppe; Kozak na koniu; Na stepie
olej, płótno, 63 × 44,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność Fundacji PBG, wysogotowo 

Fascynacja Brandta pochodami wojsk wszelkiego autoramentu po niezmie-
rzonych przestrzeniach stepów sprawiła, że wielokrotnie odwoływał się do tej 
tematyki (m.in. kat. I.221, I.268). Przeprawa zastępów kozackich przez bród to 
niezidentyfikowany epizod historyczny z wojen, które prowadziła Rzeczpospolita 
w XVII wieku. W głębi tej wieloplanowej kompozycji, na wzgórzu widoczne są 
ustawione w szyku oddziały jazdy z sylwetką chorążego, a przed nimi postaci 
buńczucznego i dowódcy na koniu. Na pierwszym planie uwagę skupiają zmie-
rzające w stronę brodu tabory wojskowe z luzakami w asyście konnego Kozaka 
uzbrojonego w rohatynę, karabin i szablę. 

Artysta wykonał tę samą kompozycję w technice gwaszu (kat. II. 316). Pierw-
szoplanową postać Kozaka po latach powtórzył w niemal portretowym ujęciu, 
zmieniając umaszczenie konia oraz niektóre elementy uprzęży i stroju jeźdźca 
(kat. I.187). 

K.Z.-P. 

I.187
HIsTOrIA
w maju 2017 sprzedany w Domu Au-
kcyjnym Polswiss Art w warszawie. 

wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 15, album s. 273, il. na s. 194) 

BIBLIOGrAFIA 
Die Gartenlaube 1902, Nr. 125, 
il. na s. 877; Kron. rodz. 1903, 
nr 7, il. na s. 168, 1912, nr 20, il. na 
s. 313; Kat. Polswiss Art 23.05.2017, 
nr kat. i il. 15.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 118, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 3.Przeprawa, ok. 1886, kat. II. 316

I.186

I.187
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I.186
HIsTOrIA
we wrześniu 1901 wystawiony na 
sprzedaż w E.A. Fleischmann’s Hof-
kunsthandlung w Monachium wraz ze 
zbiorami Johna Younga z Drezna i in-
nymi dziełami należącymi do prywat-
nych właścicieli. 1 października 1901 
kupiony do zbiorów Galerie Heinemann 
w Monachium. w 1902 zaprezentowany 
wraz z innymi dziełami w Palais des 
Beaux-Arts w Nicei, a w październi-
ku w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu. 19 marca 1905 nabyty 
przez Hermanna Billo z Zurychu. 

BIBLIOGrAFIA
Über Land und Meer 1899, Nr. 29, il. na 
s. 471; Kat. Fleischmann 30.09.1901, 
s. 6, nr kat. i il. 7; Kat. Heinemann Ni-
cea 1902, s. 5, nr kat. 18, il.; Kat. Louis 
Bock & sohn październik 1902, s. nlb., 
nr kat. 10. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-921, rkps 
[kwit sprzedaży z 1905, nr 5569]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-01–212, rkps, s. 210 [obraz 
kupiony 1901, sprzedany 1905]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 41416 MNw [fot. ob-
razu]; DDw, neg. nr 20925. sMB-ZA, 
Dokumentation zur Kunst des 19. bis 
21. Jahrhunderts: Brandt Josef [repr. 
obrazu z kat. Fleischmanna 1901 z na-
pisem na verso: „D.1732 | IXD.769”]. 

I.186 Przeprawa przez Don, ok. 1886

Kosaken setzen über einen Fluss; Passage over the Don; Passage sur le 
Don; Przeprawa przez rzekę; Tabor kozacki; Uebergang am Don; Uebergang 
über den Don 
olej, płótno, 66 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane 

I.187 Kozacy w pochodzie, przed 1902

Kosaken auf dem Marsche in der steppe; Kozak na koniu; Na stepie
olej, płótno, 63 × 44,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność Fundacji PBG, wysogotowo 

Fascynacja Brandta pochodami wojsk wszelkiego autoramentu po niezmie-
rzonych przestrzeniach stepów sprawiła, że wielokrotnie odwoływał się do tej 
tematyki (m.in. kat. I.221, I.268). Przeprawa zastępów kozackich przez bród to 
niezidentyfikowany epizod historyczny z wojen, które prowadziła Rzeczpospolita 
w XVII wieku. W głębi tej wieloplanowej kompozycji, na wzgórzu widoczne są 
ustawione w szyku oddziały jazdy z sylwetką chorążego, a przed nimi postaci 
buńczucznego i dowódcy na koniu. Na pierwszym planie uwagę skupiają zmie-
rzające w stronę brodu tabory wojskowe z luzakami w asyście konnego Kozaka 
uzbrojonego w rohatynę, karabin i szablę. 

Artysta wykonał tę samą kompozycję w technice gwaszu (kat. II. 316). Pierw-
szoplanową postać Kozaka po latach powtórzył w niemal portretowym ujęciu, 
zmieniając umaszczenie konia oraz niektóre elementy uprzęży i stroju jeźdźca 
(kat. I.187). 

K.Z.-P. 

I.187
HIsTOrIA
w maju 2017 sprzedany w Domu Au-
kcyjnym Polswiss Art w warszawie. 

wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 15, album s. 273, il. na s. 194) 

BIBLIOGrAFIA 
Die Gartenlaube 1902, Nr. 125, 
il. na s. 877; Kron. rodz. 1903, 
nr 7, il. na s. 168, 1912, nr 20, il. na 
s. 313; Kat. Polswiss Art 23.05.2017, 
nr kat. i il. 15.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 118, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 3.Przeprawa, ok. 1886, kat. II. 316

I.186

I.187



226 227MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.188 Wyjazd na polowanie, 1887

Chłopska jazda w Polsce; Polnisches Bauernfuhrwerk; Polska chłopska 
furmanka
olej, płótno, 66 × 124 [62 × 120] 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

Motyw zaprzęgów mijających się na wiejskiej drodze był wielokrotnie podejmo-
wany przez Brandta (zob. kat. I.162, I.262). Dzieło zostało namalowane w Mo-
nachium, jednak ujętą na nim scenę artysta osadził w dobrze znanym pejzażu 
wsi podradomskiej, o czym może świadczyć płaski krajobraz o niezbyt bujnej 
roślinności, z wiejską chatą w tle. Do namalowania postaci woźnicy furmanki 
zaprzężonej w woły wykorzystał fotografię wykonaną w majątku w Orońsku 
przez Józefa Grodzickiego, znanego fotografa z Radomia. Ukazuje ona zapewne 
pracownika folwarcznego w odświętnym stroju charakterystycznym dla regionu 
świętokrzyskiego. Kompozycja ta po raz kolejny ujawnia niezwykły temperament 
Brandta, a jednocześnie doskonałą znajomość anatomii konia oraz realistyczne 
zacięcie w wiernym oddaniu detali.

K.Z.-P. 

I.188
HIsTOrIA
Na początku listopada 1887 książę 
regent Luitpold Bawarski (1821–1912) 
zwiedził pracownię artysty i zadecy-
dował o zakupie obrazu do swoich 
zbiorów. Prawdopodobnie widziany 
przez władysława wankiego w Galerie 
wimmer w Monachium pod koniec 
listopada 1887. w 1888 zaprezento-
wany na międzynarodowej wystawie 
w Glaspalast w Monachium jako 
własność księcia Luitpolda. Zapewne 
w 1908 ponownie wstawiony do Gale-
rie wimmer. w 1928 kupiony do zbiorów 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 
(nr inw. sz 237) od antykwariusza  
Adolfa schwarza z Krakowa. w 1939 
wraz ze zbiorami muzealnymi praw-
dopodobnie przewieziony do Lande-
smuseum w Bytomiu. Zaginął w czasie 
II wojny światowej.

wYsTAwY
1888 Monachium, Glaspalast  
(s. 17, nr kat. 709)

BIBLIOGrAFIA 
sztuka 1887, s. 10; wankie 1887a, 
s. 6; ramberg 1888a, s. 713; styka 
1888, s. 449; Tomkowicz 1889, s. 346; 
Boetticher 1895, s. 130, nr 41; Świato-
wid 1929, nr 24, il. na s. 14; Dobrowolski 
1930, s. 199; Łepkowski 1930, s. nlb. 
9; szydłowski 1931, s. 2; Kat. obrazów 
wywiezionych 1951, s. 31, nr kat. i il. 66; 
Cat. of paintings removed 1953, s. 31, 
nr kat. i il. 61; Krzykowska 1984, s. 129, 
144, il. na s. 145; Meschnik 1985, s. 20, 
nr kat. 3, il. 5, 12; Meschnik 1988, s. 38, 
69; stępień, Liczbińska 1994, s. 173; 
Kat. strat wojennych 1998, s. 36, 
nr kat. 23 i il.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. BsM, Das 
Album der Galerie Wimmer II., sygn. 
BVO23347287, s. 70, nr 239 [fot. ob-
razu z oznaczeniem wymiarów, nama-
lowania lub daty przyjęcia przez Ga-
lerie wimmer]. MŚK, Dział Fotografii, 
neg. nr 340 [fot. obrazu 1929].

I.189 Bryczka tatarska, 1887

Fahrt zur stadt; Heimfahrt; Kirgisen; Kupcy tatarscy; Kupiec tatarski; 
Ormianie w podróży; Zur stadt 
olej, płótno, 40 × 72 [41 × 73]
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

I.189
HIsTOrIA
we wrześniu 1924 sprzedawany w domu 
aukcyjnym Leo schidlofa w wiedniu. 
w marcu 1925 i lutym 1930 wystawiony 
w Galerie Helbing w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Assmus 1887, s. 401–402; Tyg. Il. 1887, 
nr 234, il. na s. 416; Tyg. Il. 1896, nr 37, 
s. 732, il. na s. 727; Bies. Lit. 1896, nr 43, 
il. na s. 269; wędrowiec 1905, nr 30, 
s. 570, il. na s. 565; Bies. Lit. 1914, nr 27, 
il. na s. 11; Kat. schidlof 17–18.09.1924, 
nr kat. i il. 53; Kat. Helbing 
17–18.03.1925, nr kat. i il. 77; Gerson-
-Dąbrowska 1930, s. 296, il. na s. 298; 
Kat. Helbing 18.02.1930, nr kat. i il. 19; 
Zakrzewski 1947, s. 167. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, fot. bryczki z mode-
lami. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57969 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

Orońsko. Dwóch mężczyzn w bryczce zaprzężonej 
w konia, ok. 1880–1887, kat. V.116Orońsko. Włościanin na wozie, ok. 1880–1887, kat. V.115

I.188
I.189
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I.188 Wyjazd na polowanie, 1887

Chłopska jazda w Polsce; Polnisches Bauernfuhrwerk; Polska chłopska 
furmanka
olej, płótno, 66 × 124 [62 × 120] 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

Motyw zaprzęgów mijających się na wiejskiej drodze był wielokrotnie podejmo-
wany przez Brandta (zob. kat. I.162, I.262). Dzieło zostało namalowane w Mo-
nachium, jednak ujętą na nim scenę artysta osadził w dobrze znanym pejzażu 
wsi podradomskiej, o czym może świadczyć płaski krajobraz o niezbyt bujnej 
roślinności, z wiejską chatą w tle. Do namalowania postaci woźnicy furmanki 
zaprzężonej w woły wykorzystał fotografię wykonaną w majątku w Orońsku 
przez Józefa Grodzickiego, znanego fotografa z Radomia. Ukazuje ona zapewne 
pracownika folwarcznego w odświętnym stroju charakterystycznym dla regionu 
świętokrzyskiego. Kompozycja ta po raz kolejny ujawnia niezwykły temperament 
Brandta, a jednocześnie doskonałą znajomość anatomii konia oraz realistyczne 
zacięcie w wiernym oddaniu detali.

K.Z.-P. 

I.188
HIsTOrIA
Na początku listopada 1887 książę 
regent Luitpold Bawarski (1821–1912) 
zwiedził pracownię artysty i zadecy-
dował o zakupie obrazu do swoich 
zbiorów. Prawdopodobnie widziany 
przez władysława wankiego w Galerie 
wimmer w Monachium pod koniec 
listopada 1887. w 1888 zaprezento-
wany na międzynarodowej wystawie 
w Glaspalast w Monachium jako 
własność księcia Luitpolda. Zapewne 
w 1908 ponownie wstawiony do Gale-
rie wimmer. w 1928 kupiony do zbiorów 
Muzeum Śląskiego w Katowicach 
(nr inw. sz 237) od antykwariusza  
Adolfa schwarza z Krakowa. w 1939 
wraz ze zbiorami muzealnymi praw-
dopodobnie przewieziony do Lande-
smuseum w Bytomiu. Zaginął w czasie 
II wojny światowej.

wYsTAwY
1888 Monachium, Glaspalast  
(s. 17, nr kat. 709)

BIBLIOGrAFIA 
sztuka 1887, s. 10; wankie 1887a, 
s. 6; ramberg 1888a, s. 713; styka 
1888, s. 449; Tomkowicz 1889, s. 346; 
Boetticher 1895, s. 130, nr 41; Świato-
wid 1929, nr 24, il. na s. 14; Dobrowolski 
1930, s. 199; Łepkowski 1930, s. nlb. 
9; szydłowski 1931, s. 2; Kat. obrazów 
wywiezionych 1951, s. 31, nr kat. i il. 66; 
Cat. of paintings removed 1953, s. 31, 
nr kat. i il. 61; Krzykowska 1984, s. 129, 
144, il. na s. 145; Meschnik 1985, s. 20, 
nr kat. 3, il. 5, 12; Meschnik 1988, s. 38, 
69; stępień, Liczbińska 1994, s. 173; 
Kat. strat wojennych 1998, s. 36, 
nr kat. 23 i il.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. BsM, Das 
Album der Galerie Wimmer II., sygn. 
BVO23347287, s. 70, nr 239 [fot. ob-
razu z oznaczeniem wymiarów, nama-
lowania lub daty przyjęcia przez Ga-
lerie wimmer]. MŚK, Dział Fotografii, 
neg. nr 340 [fot. obrazu 1929].

I.189 Bryczka tatarska, 1887

Fahrt zur stadt; Heimfahrt; Kirgisen; Kupcy tatarscy; Kupiec tatarski; 
Ormianie w podróży; Zur stadt 
olej, płótno, 40 × 72 [41 × 73]
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

I.189
HIsTOrIA
we wrześniu 1924 sprzedawany w domu 
aukcyjnym Leo schidlofa w wiedniu. 
w marcu 1925 i lutym 1930 wystawiony 
w Galerie Helbing w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Assmus 1887, s. 401–402; Tyg. Il. 1887, 
nr 234, il. na s. 416; Tyg. Il. 1896, nr 37, 
s. 732, il. na s. 727; Bies. Lit. 1896, nr 43, 
il. na s. 269; wędrowiec 1905, nr 30, 
s. 570, il. na s. 565; Bies. Lit. 1914, nr 27, 
il. na s. 11; Kat. schidlof 17–18.09.1924, 
nr kat. i il. 53; Kat. Helbing 
17–18.03.1925, nr kat. i il. 77; Gerson-
-Dąbrowska 1930, s. 296, il. na s. 298; 
Kat. Helbing 18.02.1930, nr kat. i il. 19; 
Zakrzewski 1947, s. 167. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, fot. bryczki z mode-
lami. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57969 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

Orońsko. Dwóch mężczyzn w bryczce zaprzężonej 
w konia, ok. 1880–1887, kat. V.116Orońsko. Włościanin na wozie, ok. 1880–1887, kat. V.115

I.188
I.189
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I.190 Na pastwisku, ok. 1887

Kosaken am Lagerfeuer mit Pferdeherde; Na stepie ukraińskim; 
Na stanowisku; Tabun w stepie; Tabuńczycy przy ognisku 
olej, płótno, 60 × 104 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium
własność prywatna

Orońsko. Stado koni, lata 80. XIX w., kat. V.129

I.190
HIsTOrIA
w 1888 lub 1889 wystawiony na sprze-
daż w Galerie wimmer w Monachium, 
zakupiony za 3600 marek przez 
amerykańskiego przemysłowca i ko-
lekcjonera Jamesa J. Hilla (1838–1916) 
z st. Paul. Zapewne tożsamy z ob-
razem Kosaken am Lagerfeuer mit 
Pferdeherde, w maju 1996 oferowanym 
na aukcji sotheby’s w Nowym Jorku. 
w grudniu 1999 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; Tyg. Il. 1898, 
nr 45, s. 893, il. na s. 877; Bies. Lit. 
1903, nr 21, il. na s. 417; Brandt 1915, 
il. nlb. 13; Derwojed 1969, s. 29 [dat. 
lata 90. XIX w.]; Krilatij 1969, s. 14; 
Kunstpreis Jahrbuch 1996, s. 344; 
Kat. Agra-Art 5.12.1999, nr kat. i il. 16; 
Klarecki 2012, s. 278, il. 66.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer I,. sygn. BVO23347287, s. 53, 
nr 871 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów (58 × 98), ceny sprzedaży 
oraz nazwiska nabywcy].

I.190

I.191

I.191 Wyjazd na polowanie, ok. 1887–1888 

reitender Kozak; Zaporożec
olej, płótno, 59,3 × 39,2
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna

Tytuły Reitender Kozak i Zaporożec wydają się nieadekwatne do treści przedstawie-
nionej sceny. O tym, że jest to wyjazd na polowanie przekonuje wygląd pierw-
szoplanowego jeźdźca wyposażonego w strzelbę i przytroczony do pasa róg 
myśliwski — nie ma on nic wspólnego z typowymi dla Brandta wizerunkami 
Kozaków. Za nim, w głębi widać biegnącego psa oraz podjeżdżającą na wznie-
sienie bryczkę wiozącą innych uczestników łowów. Tworzący oprawę tej sceny 
krajobraz również w niczym nie przypomina stepów Ukrainy.

E.M.-B.

I.191
HIsTOrIA
Na podstawie nalepek zachowanych 
na odwrocie obrazu można wnio-
skować, że w nieokreślonym czasie 
pojawił się w handlu antykwarycznym 
w Niemczech, zatytułowany Reitender 
Kozak. w kwietniu 1931 był własnością 
salonu sztuki seweryna Jasielskiego 
w warszawie (ul. sienkiewicza 6). 
w marcu 1998 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie 
(jako Zaporożec).

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 8.03.1998, nr kat. i il. 15; 
Bołdok 2004, s. 243.
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I.190 Na pastwisku, ok. 1887

Kosaken am Lagerfeuer mit Pferdeherde; Na stepie ukraińskim; 
Na stanowisku; Tabun w stepie; Tabuńczycy przy ognisku 
olej, płótno, 60 × 104 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium
własność prywatna

Orońsko. Stado koni, lata 80. XIX w., kat. V.129

I.190
HIsTOrIA
w 1888 lub 1889 wystawiony na sprze-
daż w Galerie wimmer w Monachium, 
zakupiony za 3600 marek przez 
amerykańskiego przemysłowca i ko-
lekcjonera Jamesa J. Hilla (1838–1916) 
z st. Paul. Zapewne tożsamy z ob-
razem Kosaken am Lagerfeuer mit 
Pferdeherde, w maju 1996 oferowanym 
na aukcji sotheby’s w Nowym Jorku. 
w grudniu 1999 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; Tyg. Il. 1898, 
nr 45, s. 893, il. na s. 877; Bies. Lit. 
1903, nr 21, il. na s. 417; Brandt 1915, 
il. nlb. 13; Derwojed 1969, s. 29 [dat. 
lata 90. XIX w.]; Krilatij 1969, s. 14; 
Kunstpreis Jahrbuch 1996, s. 344; 
Kat. Agra-Art 5.12.1999, nr kat. i il. 16; 
Klarecki 2012, s. 278, il. 66.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie Wim
mer I,. sygn. BVO23347287, s. 53, 
nr 871 [fot. obrazu z oznaczeniem 
wymiarów (58 × 98), ceny sprzedaży 
oraz nazwiska nabywcy].

I.190

I.191

I.191 Wyjazd na polowanie, ok. 1887–1888 

reitender Kozak; Zaporożec
olej, płótno, 59,3 × 39,2
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna

Tytuły Reitender Kozak i Zaporożec wydają się nieadekwatne do treści przedstawie-
nionej sceny. O tym, że jest to wyjazd na polowanie przekonuje wygląd pierw-
szoplanowego jeźdźca wyposażonego w strzelbę i przytroczony do pasa róg 
myśliwski — nie ma on nic wspólnego z typowymi dla Brandta wizerunkami 
Kozaków. Za nim, w głębi widać biegnącego psa oraz podjeżdżającą na wznie-
sienie bryczkę wiozącą innych uczestników łowów. Tworzący oprawę tej sceny 
krajobraz również w niczym nie przypomina stepów Ukrainy.

E.M.-B.

I.191
HIsTOrIA
Na podstawie nalepek zachowanych 
na odwrocie obrazu można wnio-
skować, że w nieokreślonym czasie 
pojawił się w handlu antykwarycznym 
w Niemczech, zatytułowany Reitender 
Kozak. w kwietniu 1931 był własnością 
salonu sztuki seweryna Jasielskiego 
w warszawie (ul. sienkiewicza 6). 
w marcu 1998 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie 
(jako Zaporożec).

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 8.03.1998, nr kat. i il. 15; 
Bołdok 2004, s. 243.
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I.192 Na posterunku, ok. 1887–1888

Auf Vorposten; Aux avant-postes; Konfederat; On outpost; Pościg 
olej, 82 × 72 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.193 Konfederat barski, ok. 1909

Konfederat; Na tropie
olej, płótno, 45 × 60
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium
miejsce przechowywania nieznane

Henryk Sienkiewicz w liście do Brandta wyraził wdzięczność za otrzymany dar 
i uznanie dla jego talentu. Serdeczne słowa wypływały z podobnej wrażliwości 
twórczej obu artystów, których łączyły podobne źródła inspiracji: „[...] otwarcie 
wyznaję, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównanemu poczuciu rycer-
skiego i stepowego życia dawnych Polaków, zawdzięczam niejedno natchnienie, 
niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej Trylogii. Pomiędzy tysiącami 
ludzi, sławiących wasze dzieła, ja należę niezawodnie do tych, którzy je najlepiej 
rozumieją i najgłębiej odczuwają. Tem większa też jest moja wdzięczność dla Was, 
Czcigodny Panie, jako dla Mistrza i podziwianego nad innych i pokrewnego mi 
ideałami artystycznemi i artystycznym na świat poglądem”1.

Jedyne informacje  na temat  obrazu podarowanego Sienkiewiczowi to 
podstawowe dane katalogowe zapisane w księdze inwentarzowej depozytów 
MNW. Jednak stanowią one istotną przesłankę, która pozwala, na podstawie 
analogii tytułu i wymiarów, przyporządkować dziełu fotografię pochodzącą 
z kolekcji artysty. 

W kompozycji Konfederat barski Brandt powtórzył niemal dosłownie układ 
postaci jeźdźca z obrazu Na posterunku. Przy analogicznym wyposażeniu konnych 
w dwa pistolety i ryngraf na piersi (charakterystyczny atrybut konferderatów) 
płótna różni pejzaż w tle ukazanej sceny. 

K.Z.-P. 

1  List Henryka Sienkiewicza do Brandta z 12 czerwca 1909, rkps, MJM, 
nr inw. Dspl. 126. 

I.192
HIsTOrIA
w 1888 nabyty do Galerie wimmer, 
gdzie kupił go A. Velten z sankt 
Petersburga.

BIBLIOGrAFIA 
wędrowiec 1900, nr 8, il. na s. 141; 
Brandt 1915, il. nlb. 20. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie  
Wimmer I., sygn. BVO23347287,  
s. 53, nr 869 [fot. obrazu z oznacze-
niem wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, ceny 
oraz nabywcy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 96 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w wilanowie, Dział Grafiki i rysunku, 
nr inw. wil. 4570 [fot. obrazu 1889]. 

I.193
HIsTOrIA
w maju 1909 na prośbę Brandta dorę-
czony w prezencie Henrykowi sienkie-
wiczowi w warszawie, za pośrednic-
twem Marii i Franciszka Ejsmondów. 
31 marca 1933 złożony w depozycie 
w MNw (nr inw. 35362) przez spadko-
bierców pisarza. Zaginiony w czasie 
II wojny światowej. 

BIBLIOGrAFIA 
Zakrzewski 1947, s. 68; H. sienkiewicz, 
listy 1977, s. 389; H. sienkiewicz, listy 
2008, s. 212; Gorzelak 2006, s. 8.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Konfe
derat]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 
126, rkps [list Henryka sienkiewicza do 
Józefa Brandta z 12.06.1909]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 57975 MNw [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty].

I.192

I.193
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I.192 Na posterunku, ok. 1887–1888

Auf Vorposten; Aux avant-postes; Konfederat; On outpost; Pościg 
olej, 82 × 72 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.193 Konfederat barski, ok. 1909

Konfederat; Na tropie
olej, płótno, 45 × 60
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium
miejsce przechowywania nieznane

Henryk Sienkiewicz w liście do Brandta wyraził wdzięczność za otrzymany dar 
i uznanie dla jego talentu. Serdeczne słowa wypływały z podobnej wrażliwości 
twórczej obu artystów, których łączyły podobne źródła inspiracji: „[...] otwarcie 
wyznaję, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównanemu poczuciu rycer-
skiego i stepowego życia dawnych Polaków, zawdzięczam niejedno natchnienie, 
niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej Trylogii. Pomiędzy tysiącami 
ludzi, sławiących wasze dzieła, ja należę niezawodnie do tych, którzy je najlepiej 
rozumieją i najgłębiej odczuwają. Tem większa też jest moja wdzięczność dla Was, 
Czcigodny Panie, jako dla Mistrza i podziwianego nad innych i pokrewnego mi 
ideałami artystycznemi i artystycznym na świat poglądem”1.

Jedyne informacje  na temat  obrazu podarowanego Sienkiewiczowi to 
podstawowe dane katalogowe zapisane w księdze inwentarzowej depozytów 
MNW. Jednak stanowią one istotną przesłankę, która pozwala, na podstawie 
analogii tytułu i wymiarów, przyporządkować dziełu fotografię pochodzącą 
z kolekcji artysty. 

W kompozycji Konfederat barski Brandt powtórzył niemal dosłownie układ 
postaci jeźdźca z obrazu Na posterunku. Przy analogicznym wyposażeniu konnych 
w dwa pistolety i ryngraf na piersi (charakterystyczny atrybut konferderatów) 
płótna różni pejzaż w tle ukazanej sceny. 

K.Z.-P. 

1  List Henryka Sienkiewicza do Brandta z 12 czerwca 1909, rkps, MJM, 
nr inw. Dspl. 126. 

I.192
HIsTOrIA
w 1888 nabyty do Galerie wimmer, 
gdzie kupił go A. Velten z sankt 
Petersburga.

BIBLIOGrAFIA 
wędrowiec 1900, nr 8, il. na s. 141; 
Brandt 1915, il. nlb. 20. 

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie  
Wimmer I., sygn. BVO23347287,  
s. 53, nr 869 [fot. obrazu z oznacze-
niem wymiarów, daty namalowania lub 
przyjęcia przez Galerie wimmer, ceny 
oraz nabywcy]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 96 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w wilanowie, Dział Grafiki i rysunku, 
nr inw. wil. 4570 [fot. obrazu 1889]. 

I.193
HIsTOrIA
w maju 1909 na prośbę Brandta dorę-
czony w prezencie Henrykowi sienkie-
wiczowi w warszawie, za pośrednic-
twem Marii i Franciszka Ejsmondów. 
31 marca 1933 złożony w depozycie 
w MNw (nr inw. 35362) przez spadko-
bierców pisarza. Zaginiony w czasie 
II wojny światowej. 

BIBLIOGrAFIA 
Zakrzewski 1947, s. 68; H. sienkiewicz, 
listy 1977, s. 389; H. sienkiewicz, listy 
2008, s. 212; Gorzelak 2006, s. 8.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Konfe
derat]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 
126, rkps [list Henryka sienkiewicza do 
Józefa Brandta z 12.06.1909]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 57975 MNw [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty].

I.192

I.193
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I.195 Bitwa pod Warką (1656), 1888 

A Battle; Atak Polaków na wojsko szwedzkie; Bitwa pod Klawanami; Bitwa 
pod Klewanami; Bitwa pod Klewaniami; Bitwa ze szwedami; Czarniecki  
pod warką; Ein Gefecht; Ogniem i mieczem. Z najazdu szwedzkiego; 
Utarczka ze szwedami; warka 
olej, płótno, 150,5 × 301,3
sygn. p.d.: Józef Brandt z | Warszawy | Monachjum 1888 r 
Telfair Museum of Art w savannah, nr inw. 1889.1
Kupiony zapewne bezpośrednio od artysty w 1889.

Inspiracją do namalowania obrazu była prawdopodobnie powieść Potop Henry-
ka Sienkiewicza, wydana po raz pierwszy w Warszawie w 1886 roku. Wpływ na 
wyobraźnię malarza miały również Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, które 
opiewały wydarzenia historyczne z perspektywy ich uczestnika. Scena potyczki 
polskiej kawalerii pancernej ze szwedzkimi rajtarami podczas wojen toczonych 
na terenach Rzeczypospolitej w latach 1655–1660 nawiązuje zapewne do bitwy 
pod Warką, która miała miejsce 7 kwietnia 1656 roku1. Do rozstrzygającego star-
cia doszło, gdy korpus szwedzki złożony z rajtarów i dragonów pod dowództwem 
margrabiego Fryderyka Badeńskiego wyruszył na odsiecz królowi szwedzkiemu 
osaczonemu przez wojska polsko-litewskie w widłach Wisły i Sanu. Jednak nie-
właściwa ocena sytuacji strategicznej dokonana przez dowództwo doprowadziła 
do krwawej bitwy z liczniejszymi zastępami husarii. Decydujące uderzenie jazdy 
polskiej przełamało zwarte szyki rajtarii, która poniosła ogromne straty. Zwy-
cięstwo pod Warką miało doniosłe znaczenie militarne i moralne jako pierwsze 
odniesione w otwartej bitwie w czasie potopu szwedzkiego.

Obraz był wzmiankowany w prasie również jako Bitwa pod Klawanami. Tytuł 
ten prawdopodobnie po raz pierwszy pojawił się w pod reprodukcją zamiesz-
czoną w specjalnej publikacji Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza, wydanej 
ku czci pisarza w 1898 roku. Bohaterowie Potopu — Wołodyjowski, Skrzetuski 
i Zagłoba wraz ze szlachtą laudańską rzeczywiście walczyli w zwycięskiej bitwie 
z wojskami szwedzkimi pod Klawanami, w okolicach Szawli na Żmudzi. Obecnie 
trudno orzec, którą potyczkę artysta zamierzał umieścić na płótnie. Ze względu 
na widoczną w tle rzekę i fragmenty miasteczka wraz z sylwetką świątyni, która 
przypomina kościół pw. św. Mikołaja biskupa, można wnosić, że mogły to być 
okolice Warki. Jednak, jak podaje Styka, „Brandt sam, obraz ten — w katalogu — 
nazywa lakonicznie »bitwą«; nie chodziło mu więc o nic innego jak o namalo-
wanie szarży kawaleryi z owej epoki”2. 

Artysta wykorzystał w obrazie dwa szkice rysunkowe, które ukazują rajtara 
w półpostaci mierzącego ze strzelby. W wersji olejnej został on umieszczony 
z prawej strony w głębi, w pierwszym rzędzie wojsk szwedzkich. 

Krytycy podkreślali klarowny układ rozbudowanej, wieloplanowej kompo-
zycji i doskonałą perspektywę, a Apoloniusz Kędzierski ocenił obraz jako „jeden 
z najlepszych ze wszystkiego, co Brandt namalował”. 

K.Z.-P. 

1   W liście Stanisława Lessla do Brandta z 2 maja 1887 obraz występuje 
pod tytułem Bitwa pod Warką; zob. Zakrzewski 1947, s. 167. 

2  Styka 1888, s. 448.

I.195
HIsTOrIA
w styczniu 1887 artysta przystąpił 
do malowania obrazu, pracę konty-
nuował w lutym następnego roku. 
w 1888 na międzynarodowej wysta-
wie jubileuszowej w Monachium Carl 
Brandt (1831–1905), malarz i pierwszy 
dyrektor Telfair Museum of Art w sa-
vannah, postanowił nabyć dzieło do 
zbiorów. Zakup sfinansowany przez 
generała Henry'ego rootesa Jacksona 
(1820–1898), który początkowo zamie-
rzał pokazywać obraz publicznie w ce-
lach komercyjnych i dopiero później 
przekazać do TMA. 

wYsTAwY
1888 Monachium, Glaspalast  
(s. 17, nr kat. 708) 

BIBLIOGrAFIA
Kur. Codz. 1887, nr 108, s. 2; Przegl. 
Lit. 1887, s. 8; rola 1887, nr 18, s. 213; 
słowo 1887, s. 3; słowo 1887, nr 94, 
s. 3; Jellenta 1888, s. 550; Kur. Lw. 1888, 
nr 139, s. 5 [jako Bitwa pod Warną]; 
Pecht 1888a, s. 312; Peregrinus 1888, 
s. 1; ramberg 1888, s. 639; styka 1888, 
s. 448–449; Boetticher 1895, s. 130, 
nr 42; Tyg. Il. 1897, nr 7, s. 137, il. na 
s. 121; Album jubileuszowe 1898, tabl. 
nlb. przed s. 53; Bołoz-Antoniewicz 
1898, s. 110; Bies. Lit. 1900, nr 13, il. na 
s. 251; Kędzierski 1909, s. 16; wankie 
1921, s. 345; Zakrzewski 1947, s. 73, 
167; sowińska 1976, s. 42; Kwiatkowski 
1991, s. 13; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 26; Posiadała 1998, s. 6; Olchowska-
-schmidt 1999, s. 12; Cat. coll. TMA 
2005, s. 19, 118, nr kat. 24, il. na s. 120; 
Adamek-Świechowska 2007, s. 189 
[dat. 1898]; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 141; Palacz 2009, s. 91.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Warka].

I.194 Ucieczka w zimie, ok. 1887–1889

Auf der Flucht; Fliehender reiter und zweiter Mann mit Verletztem in 
Pferdeschlitten
olej, płótno, 61 × 100,5
sygn. pośrodku u dołu: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna 

Bohaterami tej sceny, pełnej dramatycznego napięcia i dynamicznego ruchu, są 
zapewne uczestnicy konfederacji barskiej. Sugeruje to wygląd pierwszoplano-
wej postaci w charakterystycznej rogatywce barwy karmazynowej, ozdobionej 
kitą z piór. Zbliżone w typie rogatywki nosili także powstańcy w 1863 roku, co 
utrudnia jednoznaczną identyfikację historyczego aspektu tego tematu. Przed-
stawioną na obrazie anegdotę można odczytać jako ucieczkę przed wrogiem 
żołnierzy wiozących w saniach rannego towarzysza.

E.M.-B.

I.194
HIsTOrIA
Około połowy 1889 obraz znajdował 
się jeszcze w monachijskiej pracowni 
Brandta, gdzie oglądał go Cezary Jel-
lenta. Zapewne jest tożsamy z płótnem 
o identycznych wymiarach, zatytuło-
wanym In voller Flucht, w kwietniu 1901 
kupionym przez Galerie Heinemann 
w Monachium. Tam w lipcu tego sa-
mego roku kupił je Albert riegner 
z Monachium. Obraz został sprzedany 
w październiku 1986 w Christie’s w No-
wym Jorku, a w grudniu 2012 w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; Kunstpreis Jahr-
buch 1987, s. 122 [data aukcji w Chris-
tie’s 29.10.1986, nr kat. 113]; Bühler 1993, 
s. 158, il. 107 [dat. ok. 1880]; Olchow-
ska-schmidt 1996, il. na s. 70; Bühler 
1998, s. 152, il. 107 [dat. ok. 1880]; 
Kat. Agra-Art 9.12. 2012, nr kat. i il. 48.

ArCHIwALIA
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-920, rkps 
[kwit sprzedaży z 1901, nr 5413]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-01–201, rkps, s. 199 [obraz kupiony 
i sprzedany 1901].

I.194
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I.195 Bitwa pod Warką (1656), 1888 

A Battle; Atak Polaków na wojsko szwedzkie; Bitwa pod Klawanami; Bitwa 
pod Klewanami; Bitwa pod Klewaniami; Bitwa ze szwedami; Czarniecki  
pod warką; Ein Gefecht; Ogniem i mieczem. Z najazdu szwedzkiego; 
Utarczka ze szwedami; warka 
olej, płótno, 150,5 × 301,3
sygn. p.d.: Józef Brandt z | Warszawy | Monachjum 1888 r 
Telfair Museum of Art w savannah, nr inw. 1889.1
Kupiony zapewne bezpośrednio od artysty w 1889.

Inspiracją do namalowania obrazu była prawdopodobnie powieść Potop Henry-
ka Sienkiewicza, wydana po raz pierwszy w Warszawie w 1886 roku. Wpływ na 
wyobraźnię malarza miały również Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, które 
opiewały wydarzenia historyczne z perspektywy ich uczestnika. Scena potyczki 
polskiej kawalerii pancernej ze szwedzkimi rajtarami podczas wojen toczonych 
na terenach Rzeczypospolitej w latach 1655–1660 nawiązuje zapewne do bitwy 
pod Warką, która miała miejsce 7 kwietnia 1656 roku1. Do rozstrzygającego star-
cia doszło, gdy korpus szwedzki złożony z rajtarów i dragonów pod dowództwem 
margrabiego Fryderyka Badeńskiego wyruszył na odsiecz królowi szwedzkiemu 
osaczonemu przez wojska polsko-litewskie w widłach Wisły i Sanu. Jednak nie-
właściwa ocena sytuacji strategicznej dokonana przez dowództwo doprowadziła 
do krwawej bitwy z liczniejszymi zastępami husarii. Decydujące uderzenie jazdy 
polskiej przełamało zwarte szyki rajtarii, która poniosła ogromne straty. Zwy-
cięstwo pod Warką miało doniosłe znaczenie militarne i moralne jako pierwsze 
odniesione w otwartej bitwie w czasie potopu szwedzkiego.

Obraz był wzmiankowany w prasie również jako Bitwa pod Klawanami. Tytuł 
ten prawdopodobnie po raz pierwszy pojawił się w pod reprodukcją zamiesz-
czoną w specjalnej publikacji Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza, wydanej 
ku czci pisarza w 1898 roku. Bohaterowie Potopu — Wołodyjowski, Skrzetuski 
i Zagłoba wraz ze szlachtą laudańską rzeczywiście walczyli w zwycięskiej bitwie 
z wojskami szwedzkimi pod Klawanami, w okolicach Szawli na Żmudzi. Obecnie 
trudno orzec, którą potyczkę artysta zamierzał umieścić na płótnie. Ze względu 
na widoczną w tle rzekę i fragmenty miasteczka wraz z sylwetką świątyni, która 
przypomina kościół pw. św. Mikołaja biskupa, można wnosić, że mogły to być 
okolice Warki. Jednak, jak podaje Styka, „Brandt sam, obraz ten — w katalogu — 
nazywa lakonicznie »bitwą«; nie chodziło mu więc o nic innego jak o namalo-
wanie szarży kawaleryi z owej epoki”2. 

Artysta wykorzystał w obrazie dwa szkice rysunkowe, które ukazują rajtara 
w półpostaci mierzącego ze strzelby. W wersji olejnej został on umieszczony 
z prawej strony w głębi, w pierwszym rzędzie wojsk szwedzkich. 

Krytycy podkreślali klarowny układ rozbudowanej, wieloplanowej kompo-
zycji i doskonałą perspektywę, a Apoloniusz Kędzierski ocenił obraz jako „jeden 
z najlepszych ze wszystkiego, co Brandt namalował”. 

K.Z.-P. 

1   W liście Stanisława Lessla do Brandta z 2 maja 1887 obraz występuje 
pod tytułem Bitwa pod Warką; zob. Zakrzewski 1947, s. 167. 

2  Styka 1888, s. 448.

I.195
HIsTOrIA
w styczniu 1887 artysta przystąpił 
do malowania obrazu, pracę konty-
nuował w lutym następnego roku. 
w 1888 na międzynarodowej wysta-
wie jubileuszowej w Monachium Carl 
Brandt (1831–1905), malarz i pierwszy 
dyrektor Telfair Museum of Art w sa-
vannah, postanowił nabyć dzieło do 
zbiorów. Zakup sfinansowany przez 
generała Henry'ego rootesa Jacksona 
(1820–1898), który początkowo zamie-
rzał pokazywać obraz publicznie w ce-
lach komercyjnych i dopiero później 
przekazać do TMA. 

wYsTAwY
1888 Monachium, Glaspalast  
(s. 17, nr kat. 708) 

BIBLIOGrAFIA
Kur. Codz. 1887, nr 108, s. 2; Przegl. 
Lit. 1887, s. 8; rola 1887, nr 18, s. 213; 
słowo 1887, s. 3; słowo 1887, nr 94, 
s. 3; Jellenta 1888, s. 550; Kur. Lw. 1888, 
nr 139, s. 5 [jako Bitwa pod Warną]; 
Pecht 1888a, s. 312; Peregrinus 1888, 
s. 1; ramberg 1888, s. 639; styka 1888, 
s. 448–449; Boetticher 1895, s. 130, 
nr 42; Tyg. Il. 1897, nr 7, s. 137, il. na 
s. 121; Album jubileuszowe 1898, tabl. 
nlb. przed s. 53; Bołoz-Antoniewicz 
1898, s. 110; Bies. Lit. 1900, nr 13, il. na 
s. 251; Kędzierski 1909, s. 16; wankie 
1921, s. 345; Zakrzewski 1947, s. 73, 
167; sowińska 1976, s. 42; Kwiatkowski 
1991, s. 13; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 26; Posiadała 1998, s. 6; Olchowska-
-schmidt 1999, s. 12; Cat. coll. TMA 
2005, s. 19, 118, nr kat. 24, il. na s. 120; 
Adamek-Świechowska 2007, s. 189 
[dat. 1898]; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 141; Palacz 2009, s. 91.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Warka].

I.194 Ucieczka w zimie, ok. 1887–1889

Auf der Flucht; Fliehender reiter und zweiter Mann mit Verletztem in 
Pferdeschlitten
olej, płótno, 61 × 100,5
sygn. pośrodku u dołu: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna 

Bohaterami tej sceny, pełnej dramatycznego napięcia i dynamicznego ruchu, są 
zapewne uczestnicy konfederacji barskiej. Sugeruje to wygląd pierwszoplano-
wej postaci w charakterystycznej rogatywce barwy karmazynowej, ozdobionej 
kitą z piór. Zbliżone w typie rogatywki nosili także powstańcy w 1863 roku, co 
utrudnia jednoznaczną identyfikację historyczego aspektu tego tematu. Przed-
stawioną na obrazie anegdotę można odczytać jako ucieczkę przed wrogiem 
żołnierzy wiozących w saniach rannego towarzysza.

E.M.-B.

I.194
HIsTOrIA
Około połowy 1889 obraz znajdował 
się jeszcze w monachijskiej pracowni 
Brandta, gdzie oglądał go Cezary Jel-
lenta. Zapewne jest tożsamy z płótnem 
o identycznych wymiarach, zatytuło-
wanym In voller Flucht, w kwietniu 1901 
kupionym przez Galerie Heinemann 
w Monachium. Tam w lipcu tego sa-
mego roku kupił je Albert riegner 
z Monachium. Obraz został sprzedany 
w październiku 1986 w Christie’s w No-
wym Jorku, a w grudniu 2012 w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; Kunstpreis Jahr-
buch 1987, s. 122 [data aukcji w Chris-
tie’s 29.10.1986, nr kat. 113]; Bühler 1993, 
s. 158, il. 107 [dat. ok. 1880]; Olchow-
ska-schmidt 1996, il. na s. 70; Bühler 
1998, s. 152, il. 107 [dat. ok. 1880]; 
Kat. Agra-Art 9.12. 2012, nr kat. i il. 48.

ArCHIwALIA
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-920, rkps 
[kwit sprzedaży z 1901, nr 5413]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-01–201, rkps, s. 199 [obraz kupiony 
i sprzedany 1901].
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Jeździec celujący z karabinu, 1888, kat. II.319

Rajtar, 1888, kat. II.318I.195
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I.196 Norman, 1888

olej, płótno naklejone na tekturę, 26 × 23 w świetle passe-partout
sygn. p.d.: JB | Konary | 1888 
własność prywatna

I.197 Biały koń, ok. 1888

olej, tektura, 34 × 36,8
sygn. p.d.: JB
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-1894

I.196
HIsTOrIA
według atestu zamieszczonego na 
odwrocie, podpisanego przez Kry-
stynę Tyszkiewiczową i władysława 
Pruszaka, obraz powstał w Konarach, 
w majątku kuzyna Brandta, Adama 
Fryderyka Helbicha. Zapewne po 1950 
był własnością antykwariusza Zyg-
munta suszczykiewicza w radomiu. 
w 1999 i 2012 wystawiany na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa Unicum 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Desa Unicum 10.10.1999, 
nr kat. i il. 20, 14.06.2012, nr kat. i il. 49. 

I.197
wYsTAwY
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 92, il. na s. 144, 192)

I.198 Wyjazd na polowanie, ok. 1888

Na polowanie; wyprawa myśliwska; wyprawa myśliwska na grubego zwierza
olej, płótno, 62 × 121 [65 × 122]
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz należy do licznie reprezentowanej w twórczości artysty grupy dzieł o te-
matyce łowieckiej. Ukazuje wyjazd na polowanie na grubego zwierza, zapewne 
niedźwiedzia, o czym świadczy obecność mężczyzny z oszczepem siedzącego 
pomiędzy myśliwymi na furmance. W tej dynamicznej kompozycji artysta wyko-
rzystał zaimprowizowane sceny utrwalone na dwóch fotografiach wykonanych 
w Orońsku.

K.Z.-P. 

I.198
HIsTOrIA
wystawiony na sprzedaż w trakcie 
wystawy w Muzeum im. Mielżyńskich 
w 1918, a następnie kupiony przez 
Zygmunta rosińskiego. 4 paździer-
nika 1920 złożony przez właściciela 
w depozycie w Muzeum wielkopolskim 
w Poznaniu. w marcu 1921 dyrektor 
Muzeum Marian Gumowski propono-
wał eksponowanie obrazu na wystawie 
sztuki polskiej w salonie société Na-
tionale des Beaux-Arts w Grand Palais 
w Paryżu. 21 lutego 1929 został wydany 
z depozytu.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
 im. Mielżyńskich (nr kat. 11)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 8)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 8)
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki 
(nr kat. 3)

BIBLIOGrAFIA
Gaz. rad. 1888, s. 2; Tyg. Il. 1891, 
nr 85, s. 110, il. na s. 105; Świat 1891, 
il. na s. 354–355; Bies. Lit. 1899, 
nr 4, il. na s. 350–351; 1901, nr 39, 
il. na s. 250–251; 1904, nr 12, il. na 
s. 230–231; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 
5; Gumowski 1924, s. 26, nr kat. i il. 171; 
Husarski 1929, il. na s. 383; Kopera 
1929, s. 338, il. 353; Mazaraki 1982, 
s. 17; Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319. 

ArCHIwALIA 
MNP, Archiwum, Spis obiektów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MNP A 39, rkps, k. 22, poz. 8; 
Inwentarz depozytów Muzeum Wiel
kopolskiego. Depozyt Rosińskiego, 
sygn. MNP A, rkps, k. 28, poz. 3. TPsP, 
Kraków, Archiwum, rkps [list Komitetu 
Poznańskiego wystawy Paryskiej do 
Komitetu wystawy Paryskiej w Krako-
wie z 1.03.1921].

Orońsko. Kobieta na koniu w asyście dwóch 
mężczyzn, lata 80. XIX w., kat. V.131

Orońsko. Józef Brandt i Władysław Czachórski 
na wozie, lata 80. XIX w., kat. V.132

I.196

I.197

I.198
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I.196 Norman, 1888

olej, płótno naklejone na tekturę, 26 × 23 w świetle passe-partout
sygn. p.d.: JB | Konary | 1888 
własność prywatna

I.197 Biały koń, ok. 1888

olej, tektura, 34 × 36,8
sygn. p.d.: JB
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-1894

I.196
HIsTOrIA
według atestu zamieszczonego na 
odwrocie, podpisanego przez Kry-
stynę Tyszkiewiczową i władysława 
Pruszaka, obraz powstał w Konarach, 
w majątku kuzyna Brandta, Adama 
Fryderyka Helbicha. Zapewne po 1950 
był własnością antykwariusza Zyg-
munta suszczykiewicza w radomiu. 
w 1999 i 2012 wystawiany na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Desa Unicum 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Desa Unicum 10.10.1999, 
nr kat. i il. 20, 14.06.2012, nr kat. i il. 49. 

I.197
wYsTAwY
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 92, il. na s. 144, 192)

I.198 Wyjazd na polowanie, ok. 1888

Na polowanie; wyprawa myśliwska; wyprawa myśliwska na grubego zwierza
olej, płótno, 62 × 121 [65 × 122]
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz należy do licznie reprezentowanej w twórczości artysty grupy dzieł o te-
matyce łowieckiej. Ukazuje wyjazd na polowanie na grubego zwierza, zapewne 
niedźwiedzia, o czym świadczy obecność mężczyzny z oszczepem siedzącego 
pomiędzy myśliwymi na furmance. W tej dynamicznej kompozycji artysta wyko-
rzystał zaimprowizowane sceny utrwalone na dwóch fotografiach wykonanych 
w Orońsku.

K.Z.-P. 

I.198
HIsTOrIA
wystawiony na sprzedaż w trakcie 
wystawy w Muzeum im. Mielżyńskich 
w 1918, a następnie kupiony przez 
Zygmunta rosińskiego. 4 paździer-
nika 1920 złożony przez właściciela 
w depozycie w Muzeum wielkopolskim 
w Poznaniu. w marcu 1921 dyrektor 
Muzeum Marian Gumowski propono-
wał eksponowanie obrazu na wystawie 
sztuki polskiej w salonie société Na-
tionale des Beaux-Arts w Grand Palais 
w Paryżu. 21 lutego 1929 został wydany 
z depozytu.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
 im. Mielżyńskich (nr kat. 11)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 8)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 8)
1924 Łódź, Miejska Galeria sztuki 
(nr kat. 3)

BIBLIOGrAFIA
Gaz. rad. 1888, s. 2; Tyg. Il. 1891, 
nr 85, s. 110, il. na s. 105; Świat 1891, 
il. na s. 354–355; Bies. Lit. 1899, 
nr 4, il. na s. 350–351; 1901, nr 39, 
il. na s. 250–251; 1904, nr 12, il. na 
s. 230–231; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 
5; Gumowski 1924, s. 26, nr kat. i il. 171; 
Husarski 1929, il. na s. 383; Kopera 
1929, s. 338, il. 353; Mazaraki 1982, 
s. 17; Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319. 

ArCHIwALIA 
MNP, Archiwum, Spis obiektów 
z depozytu Zygmunta Rosińskiego, 
sygn. MNP A 39, rkps, k. 22, poz. 8; 
Inwentarz depozytów Muzeum Wiel
kopolskiego. Depozyt Rosińskiego, 
sygn. MNP A, rkps, k. 28, poz. 3. TPsP, 
Kraków, Archiwum, rkps [list Komitetu 
Poznańskiego wystawy Paryskiej do 
Komitetu wystawy Paryskiej w Krako-
wie z 1.03.1921].

Orońsko. Kobieta na koniu w asyście dwóch 
mężczyzn, lata 80. XIX w., kat. V.131

Orońsko. Józef Brandt i Władysław Czachórski 
na wozie, lata 80. XIX w., kat. V.132

I.196

I.197

I.198
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I.199 Na stepie, ok. 1888 

Czwórka
olej
miejsce przechowywania nieznane

I.199
wYsTAwY 
1889 Kraków, TPsP

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1888, nr 277, s. 255, il. na 
s. 249; Świat 1889, il. na s. 156–157; 
Bies. Lit. 1896, nr 34, il. na s. 120–121; 
Zakrzewski 1947, s. 167.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57971 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.200 Targ na sokoły, 1888–1889

Jarmark w Bałcie; sokolnik
olej, płótno, 72,5 × 122
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna 

Targ na sokoły to kolejny w dorobku Brandta obraz ukazujący barwną egzoty-
kę kresowych jarmarków (m.in. kat. I.174, I.175, I.181). Płótna te łączy zarówno 
zbliżona konwencja stylistyczna, jak i podobieństwo przedstawionej na nich 
anegdoty. Tematem każdego jest prezentacja przed niewielką grupą obserwa-
torów towaru będącego przedmiotem handlu. Potencjalni nabywcy podziwiają 
urodę i sprawność konia, myśliwskiego sokoła, oceniają zalety nowego siodła. 
W przeciwieństwie do licznych w twórczości Brandta scen potyczek, rozgrywa-
jących się na południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, te obrazy 
akcentują pokojowe współistnienie przedstawicieli odrębnych nacji i kultur: 
polskiej szlachty, tatarskich lub tureckich kupców czy Kozaków. 

Porównanie Targu na konie (kat. I.175) z Targiem na sokoły ujawnia obecność 
tych samych modeli w grupie mężczyzn na pierwszym planie. Ich stroje są nie-
mal identyczne (drobne różnice występują głównie w kolorystyce), podobnie jak 
elementy uzbrojenia: szabla węgiersko-polska, czekan, na którym wspiera się 
jeden z mężczyzn. Metoda warsztatowa polegająca na kopiowaniu wizerunków 
pojedynczych postaci lub całych grup i wprowadzaniu ich w nowe układy kom-
pozycyjne była często stosowana przez Brandta w późnym okresie twórczości.

Targ na sokoły jest być może tożsamy z obrazem Tatarski handlarz dywanów 
(kat. IV.335).

E.M.-B.

I.200
HIsTOrIA
we wrześniu 1889 Cezary Jellenta 
oglądał ukończony już obraz w mo-
nachijskiej pracowni Brandta. Na po-
chodzącej z tego okresu fotografii jej 
wnętrza jest on ukazany na sztaludze, 
oprawiony w ozdobną ramę*. widocz-
ny na zdjęciu nieco inny układ nóg 
i ogona konia świadczy o późniejszym 
przemalowaniu tego fragmentu kom-
pozycji. Od kwietnia 2000 do września 
2011 obraz był zdeponowany w MNw 
(nr inw. Dep. 3410) i eksponowany 
w stałej Galerii sztuki Polskiej.

*   reprodukcja fotografii zob. Tyg. Il. 1899, 

nr 40, s. 789.

wYsTAwY 
2000–2001 salamanka, Caja Duero 
(s. 144, nr kat. 36, il. s. 145) 
2006 radziejowice, Dom Pracy 
Twórczej (s. 14, il. na s. 15)
2008–2009 MNw, MNsz  
(s. 33, 115, nr kat. i il. 30)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi 
(s. 63, 134, 135, il.) 

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; Tyg. Il. 1891, 
nr 54, s. 29, il. na s. 24–25; wędrowiec 
1899, il. na s. 991; schröder 1911, il. na 
s. 35; Brandt 1915, il. nlb. 5; Zakrzewski 
1947, s. 168 [dat. 1890]; Martí Ayxelá 
2000, s. 32, il. na s. 31; Guide NMw 
2006, s. 168, il.; 1000 arcydzieł 2008, 
s. 246, il; straszewska 2012, s. 165; 
Bartoszek 2015, s. 27, 32; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
s. 2 [dat. 1890]; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 79 [dat. 1890]. ZIKG, Photothek, 
sammlung schrey, fot. nr ZI 471370, 
21196 [drzeworyt z „reclams Univer-
sum” 1908/1909, H. 6].

I.200

I.199
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I.199 Na stepie, ok. 1888 

Czwórka
olej
miejsce przechowywania nieznane

I.199
wYsTAwY 
1889 Kraków, TPsP

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1888, nr 277, s. 255, il. na 
s. 249; Świat 1889, il. na s. 156–157; 
Bies. Lit. 1896, nr 34, il. na s. 120–121; 
Zakrzewski 1947, s. 167.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57971 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.200 Targ na sokoły, 1888–1889

Jarmark w Bałcie; sokolnik
olej, płótno, 72,5 × 122
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna 

Targ na sokoły to kolejny w dorobku Brandta obraz ukazujący barwną egzoty-
kę kresowych jarmarków (m.in. kat. I.174, I.175, I.181). Płótna te łączy zarówno 
zbliżona konwencja stylistyczna, jak i podobieństwo przedstawionej na nich 
anegdoty. Tematem każdego jest prezentacja przed niewielką grupą obserwa-
torów towaru będącego przedmiotem handlu. Potencjalni nabywcy podziwiają 
urodę i sprawność konia, myśliwskiego sokoła, oceniają zalety nowego siodła. 
W przeciwieństwie do licznych w twórczości Brandta scen potyczek, rozgrywa-
jących się na południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, te obrazy 
akcentują pokojowe współistnienie przedstawicieli odrębnych nacji i kultur: 
polskiej szlachty, tatarskich lub tureckich kupców czy Kozaków. 

Porównanie Targu na konie (kat. I.175) z Targiem na sokoły ujawnia obecność 
tych samych modeli w grupie mężczyzn na pierwszym planie. Ich stroje są nie-
mal identyczne (drobne różnice występują głównie w kolorystyce), podobnie jak 
elementy uzbrojenia: szabla węgiersko-polska, czekan, na którym wspiera się 
jeden z mężczyzn. Metoda warsztatowa polegająca na kopiowaniu wizerunków 
pojedynczych postaci lub całych grup i wprowadzaniu ich w nowe układy kom-
pozycyjne była często stosowana przez Brandta w późnym okresie twórczości.

Targ na sokoły jest być może tożsamy z obrazem Tatarski handlarz dywanów 
(kat. IV.335).

E.M.-B.

I.200
HIsTOrIA
we wrześniu 1889 Cezary Jellenta 
oglądał ukończony już obraz w mo-
nachijskiej pracowni Brandta. Na po-
chodzącej z tego okresu fotografii jej 
wnętrza jest on ukazany na sztaludze, 
oprawiony w ozdobną ramę*. widocz-
ny na zdjęciu nieco inny układ nóg 
i ogona konia świadczy o późniejszym 
przemalowaniu tego fragmentu kom-
pozycji. Od kwietnia 2000 do września 
2011 obraz był zdeponowany w MNw 
(nr inw. Dep. 3410) i eksponowany 
w stałej Galerii sztuki Polskiej.

*   reprodukcja fotografii zob. Tyg. Il. 1899, 

nr 40, s. 789.

wYsTAwY 
2000–2001 salamanka, Caja Duero 
(s. 144, nr kat. 36, il. s. 145) 
2006 radziejowice, Dom Pracy 
Twórczej (s. 14, il. na s. 15)
2008–2009 MNw, MNsz  
(s. 33, 115, nr kat. i il. 30)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi 
(s. 63, 134, 135, il.) 

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; Tyg. Il. 1891, 
nr 54, s. 29, il. na s. 24–25; wędrowiec 
1899, il. na s. 991; schröder 1911, il. na 
s. 35; Brandt 1915, il. nlb. 5; Zakrzewski 
1947, s. 168 [dat. 1890]; Martí Ayxelá 
2000, s. 32, il. na s. 31; Guide NMw 
2006, s. 168, il.; 1000 arcydzieł 2008, 
s. 246, il; straszewska 2012, s. 165; 
Bartoszek 2015, s. 27, 32; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
s. 2 [dat. 1890]; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 79 [dat. 1890]. ZIKG, Photothek, 
sammlung schrey, fot. nr ZI 471370, 
21196 [drzeworyt z „reclams Univer-
sum” 1908/1909, H. 6].

I.200

I.199
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I.201 Wyjazd na polowanie, 1888–1889 

Abfahrt zur Jagd; Aufbruch zur Jagd; Ausfahrt zur Jagd; Na ponowę
olej, płótno, 64,5 × 120,7
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.201
HIsTOrIA
według informacji zamieszczonej w „Ga-
zecie radomskiej” artysta kończył obraz 
w lecie 1888 w Orońsku. Jednak na 
wykonanej w 1889 fotografii monachij-
skiej pracowni Brandta widnieje on na 
sztaludze, jeszcze bez sylwetek ptaków 
po prawej stronie. w lipcu 1889 był 
oferowany do zakupu podczas wystawy 
w Glaspalast w Monachium. w listopa-
dzie 2014 sprzedany na aukcji Van Ham 
Kunstauktionen w Kolonii; według infor-
macji w katalogu wcześniej znajdował 
się w kolekcji prywatnej w północnych 
Niemczech. 

wYsTAwY
1889 Monachium, Glaspalast  
(s. 16, nr kat. i il. 131)
1889 Drezno, ABK (s. 13, nr kat. 35) 

BIBLIOGrAFIA
Gaz. rad. 1888, s. 2; Kunst für Alle 1889, 
Jg.4., H. 21., il. na s. 327; Kur. Lw. 1889, 
nr 304, s. 5; Pecht 1889, s. 21; ramberg 
1889, s. 432; reupp 1889, s. 98; schu-
mann 1889, s. 28; Tyg. Il. 1889, nr 365, 
s. 418, il. na s. 409; weiske 1889, s. 574; 
wędrowiec 1899, nr 50, il. na s. 997; 
Ziarno 1901, nr 49, il. na s. 776; Brandt 
1915, il. nlb. 17 [dodany pas nieba i fragm. 
ośnieżonego dachu w górnej partii 
kompozycji]; Kat. van Ham 14.11.2014, 
nr kat. i il. 547; Micke-Broniarek 2015, 
s. 13.

ArCHIwALIA
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 99 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.202 Chorąży, ok. 1888–1889

Attacke; Der Fähnrich; standartenreiter auf dem schlachtfeld
olej, płótno, 50 × 36
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna 

Strój i uzbrojenie (karabin z zamkiem skałkowym, nahajka) chorążego wska-
zują na połowę XVIII wieku i nawiązują do wyglądu Kozaków z czasów wojen 
hajdamackich1. Zarówno postać żołnierza z pułku jazdy kozackiej, jak i specy-
ficzny ruch konia w cwale artysta powtórzył po latach w dwóch kompozycjach: 
w wielopostaciowej scenie batalistycznej Bitwa Kozaków z Tatarami pod Bałtą 
(kat. I.237) oraz w ujęciu indywidualnym na płótnie zatytułowanym Z rozka-
zem (kat. I.239). W obu przypadkach w prawej ręce jeźdźca tkwi rohatyna, a nie 
drzewce sztandaru.

Obraz być może tożsamy z Der Fahne nach (kat. IV.131) lub Standartenträger 
(kat. IV.118). 

E.M.-B.

1  Za powyższe informacje dziękuję Jarosławowi Godlewskiemu.

I.202
HIsTOrIA
Przed 1904 własność notariusza i ban-
kiera dr. Martina soehle w Hamburgu 
(1832–1904) następnie jego żony (zm. 
w lutym 1907). w październiku 1907 ich 
kolekcja została wystawiona na sprze-
daż w Hofkunsthandlung E.A. Fleisch-
mann’s w Monachium. w marcu 1967 
sprzedany przez Neumeister Münche-
ner Kunstauktionshaus. w 1969 w zbio-
rach Czesława Bednarczyka w wied-
niu. w listopadzie 2015 wystawiony na 
aukcji w Ketterer Kunst GmbH & Co. 
KG w Monachium. 

wYsTAwY
1969 wiedeń, Kunst und Antiquitäten 
Czesław Bednarczyk (s. 92, 
nr kat. i il. 48)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Fleischmann 29–30.10.1907, 
nr kat. i il. 18, tabl. 19; Kat. Neu-
meister 15–17.03.1967, nr kat. 1497, 
il. 96; Kat. Ketterer Kunst, 20.11.2015, 
nr kat. i il. 176. 

I.201

I.202
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I.201 Wyjazd na polowanie, 1888–1889 

Abfahrt zur Jagd; Aufbruch zur Jagd; Ausfahrt zur Jagd; Na ponowę
olej, płótno, 64,5 × 120,7
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.201
HIsTOrIA
według informacji zamieszczonej w „Ga-
zecie radomskiej” artysta kończył obraz 
w lecie 1888 w Orońsku. Jednak na 
wykonanej w 1889 fotografii monachij-
skiej pracowni Brandta widnieje on na 
sztaludze, jeszcze bez sylwetek ptaków 
po prawej stronie. w lipcu 1889 był 
oferowany do zakupu podczas wystawy 
w Glaspalast w Monachium. w listopa-
dzie 2014 sprzedany na aukcji Van Ham 
Kunstauktionen w Kolonii; według infor-
macji w katalogu wcześniej znajdował 
się w kolekcji prywatnej w północnych 
Niemczech. 

wYsTAwY
1889 Monachium, Glaspalast  
(s. 16, nr kat. i il. 131)
1889 Drezno, ABK (s. 13, nr kat. 35) 

BIBLIOGrAFIA
Gaz. rad. 1888, s. 2; Kunst für Alle 1889, 
Jg.4., H. 21., il. na s. 327; Kur. Lw. 1889, 
nr 304, s. 5; Pecht 1889, s. 21; ramberg 
1889, s. 432; reupp 1889, s. 98; schu-
mann 1889, s. 28; Tyg. Il. 1889, nr 365, 
s. 418, il. na s. 409; weiske 1889, s. 574; 
wędrowiec 1899, nr 50, il. na s. 997; 
Ziarno 1901, nr 49, il. na s. 776; Brandt 
1915, il. nlb. 17 [dodany pas nieba i fragm. 
ośnieżonego dachu w górnej partii 
kompozycji]; Kat. van Ham 14.11.2014, 
nr kat. i il. 547; Micke-Broniarek 2015, 
s. 13.

ArCHIwALIA
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 99 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.202 Chorąży, ok. 1888–1889

Attacke; Der Fähnrich; standartenreiter auf dem schlachtfeld
olej, płótno, 50 × 36
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna 

Strój i uzbrojenie (karabin z zamkiem skałkowym, nahajka) chorążego wska-
zują na połowę XVIII wieku i nawiązują do wyglądu Kozaków z czasów wojen 
hajdamackich1. Zarówno postać żołnierza z pułku jazdy kozackiej, jak i specy-
ficzny ruch konia w cwale artysta powtórzył po latach w dwóch kompozycjach: 
w wielopostaciowej scenie batalistycznej Bitwa Kozaków z Tatarami pod Bałtą 
(kat. I.237) oraz w ujęciu indywidualnym na płótnie zatytułowanym Z rozka-
zem (kat. I.239). W obu przypadkach w prawej ręce jeźdźca tkwi rohatyna, a nie 
drzewce sztandaru.

Obraz być może tożsamy z Der Fahne nach (kat. IV.131) lub Standartenträger 
(kat. IV.118). 

E.M.-B.

1  Za powyższe informacje dziękuję Jarosławowi Godlewskiemu.

I.202
HIsTOrIA
Przed 1904 własność notariusza i ban-
kiera dr. Martina soehle w Hamburgu 
(1832–1904) następnie jego żony (zm. 
w lutym 1907). w październiku 1907 ich 
kolekcja została wystawiona na sprze-
daż w Hofkunsthandlung E.A. Fleisch-
mann’s w Monachium. w marcu 1967 
sprzedany przez Neumeister Münche-
ner Kunstauktionshaus. w 1969 w zbio-
rach Czesława Bednarczyka w wied-
niu. w listopadzie 2015 wystawiony na 
aukcji w Ketterer Kunst GmbH & Co. 
KG w Monachium. 

wYsTAwY
1969 wiedeń, Kunst und Antiquitäten 
Czesław Bednarczyk (s. 92, 
nr kat. i il. 48)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Fleischmann 29–30.10.1907, 
nr kat. i il. 18, tabl. 19; Kat. Neu-
meister 15–17.03.1967, nr kat. 1497, 
il. 96; Kat. Ketterer Kunst, 20.11.2015, 
nr kat. i il. 176. 

I.201

I.202
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I.203 Polowanie na lisa, ok. 1888–1890

Förster; Gajowy
olej, płótno, 45 × 60,4
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-1278
Kupiony w 1988 od Ireny Ponec z Krakowa (spodkobierczyni roberta 
Ponetza).

Być może tożsamy z obrazem Na polowaniu (kat. IV.109).

I.203
HIsTOrIA
w 1908 krakowskie wydawnictwo 
A. raczyński Editeur wydało pocztów-
kę z reprodukcją obrazu. w sierpniu 
1926 kupiony w krakowskim salonie 
Artystycznym „Tradycja” Franciszka 
studzińskiego przez roberta Ponetza 
z Krakowa; w 1929 nadal znajdował się 
w jego zbiorach.

wYsTAwY
1908–1909 warszawa, TZsP (nr kat. 25)
1929 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 21)
1991 MNKi 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1908, s. 14; Świat 
1908, s. 7, 8; skorobohata-stankiewicz 
1909, s. 6; Zakrzewski 1947, s. 168; 
wiercińska 1969, s. 33; Bühler 1993, 
s. 115; Olchowska-schmidt 1996, s. 25, 
il. na s. 35 [dat. ok. 1886]; Bühler 1998, 
s. 111; Kat. zbiorów MNK 2001, s. 34, 
nr kat. i il. 56 [dat. ok. 1880]; Przewod-
nik sukiennice 2001, il. na s. 88 [dat. 
ok. 1880]; Micke-Broniarek 2005, il. na 
s. 60 [dat. ok. 1880]; Porębski 2005, 
s. 302, il. na s. 228 [dat. ok. 1880]; 
Bernat 2007, s. 72, il. na s. 70 [dat. 
ok. 1880]; Przewodnik Niepołomice 
2007, s. 85, il. [dat. ok. 1880]; Przewod-
nik sukiennice 2010, s. 143, nr 424, il. na 
s. 143; Bartoszek 2015, s. 27, il. na s. 117 
[dat. ok. 1880]; Micke-Broniarek 2015, 
s. 13, il. na s. 117 [dat. ok. 1886].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 2; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 80. MNK, Archiwum, Akta 
KZM, sygn. KZM/41/88, rejestr Umów 
nr 129/88 [dokumentacja dotycząca 
proweniencji i zakupu obrazu, rkps, 
mps].

I.204 Zaganiacz na koniu, ok. 1890 

wyjazd na polowanie   
olej, płótno, 59 × 39
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Polnische Bauern (kat. IV.340).

I.204
wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 20; album s. 274, il. na s. 209)

Orońsko. Jeździec na koniu i luzak,  
ok. 1880–1882, kat. V.94

I.203

I.204
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I.203 Polowanie na lisa, ok. 1888–1890

Förster; Gajowy
olej, płótno, 45 × 60,4
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-1278
Kupiony w 1988 od Ireny Ponec z Krakowa (spodkobierczyni roberta 
Ponetza).

Być może tożsamy z obrazem Na polowaniu (kat. IV.109).

I.203
HIsTOrIA
w 1908 krakowskie wydawnictwo 
A. raczyński Editeur wydało pocztów-
kę z reprodukcją obrazu. w sierpniu 
1926 kupiony w krakowskim salonie 
Artystycznym „Tradycja” Franciszka 
studzińskiego przez roberta Ponetza 
z Krakowa; w 1929 nadal znajdował się 
w jego zbiorach.

wYsTAwY
1908–1909 warszawa, TZsP (nr kat. 25)
1929 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 21)
1991 MNKi 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1908, s. 14; Świat 
1908, s. 7, 8; skorobohata-stankiewicz 
1909, s. 6; Zakrzewski 1947, s. 168; 
wiercińska 1969, s. 33; Bühler 1993, 
s. 115; Olchowska-schmidt 1996, s. 25, 
il. na s. 35 [dat. ok. 1886]; Bühler 1998, 
s. 111; Kat. zbiorów MNK 2001, s. 34, 
nr kat. i il. 56 [dat. ok. 1880]; Przewod-
nik sukiennice 2001, il. na s. 88 [dat. 
ok. 1880]; Micke-Broniarek 2005, il. na 
s. 60 [dat. ok. 1880]; Porębski 2005, 
s. 302, il. na s. 228 [dat. ok. 1880]; 
Bernat 2007, s. 72, il. na s. 70 [dat. 
ok. 1880]; Przewodnik Niepołomice 
2007, s. 85, il. [dat. ok. 1880]; Przewod-
nik sukiennice 2010, s. 143, nr 424, il. na 
s. 143; Bartoszek 2015, s. 27, il. na s. 117 
[dat. ok. 1880]; Micke-Broniarek 2015, 
s. 13, il. na s. 117 [dat. ok. 1886].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 2; Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 80. MNK, Archiwum, Akta 
KZM, sygn. KZM/41/88, rejestr Umów 
nr 129/88 [dokumentacja dotycząca 
proweniencji i zakupu obrazu, rkps, 
mps].

I.204 Zaganiacz na koniu, ok. 1890 

wyjazd na polowanie   
olej, płótno, 59 × 39
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Polnische Bauern (kat. IV.340).

I.204
wYsTAwY
2015 suwałki, MO (informator s. 6, 
nr kat. 20; album s. 274, il. na s. 209)

Orońsko. Jeździec na koniu i luzak,  
ok. 1880–1882, kat. V.94

I.203

I.204
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I.205 Obrona, 1889 

Alarm; Défense; Der Überfall; Napad; Obrona zaścianka; Utarczka 
w zaścianku; Verertheidigung; Vertheidigung eines Bauernhofes durch 
Kavalleristen; Vertheidigung eines polnischen Gehöftes; Zajazd; Zasadzka 
(fragment z wojen szwedzkich); Zaścianek
olej, płótno, 98 × 165 [100 × 164] 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

Obecnie trudno stwierdzić czy scena ujęta na płótnie nawiązuje do wydarzeń 
konfederacji barskiej, czy jest może raczej ilustracją do księgi Zajazd z poematu 
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. 

Przed przystąpieniem do malowania obrazu Brandt przygotował szkice ry-
sunkowe ogólnej dyspozycji całej kompozycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
grupy koni stłoczonych na pierwszym planie. Zagroda wiejska, w której rozgrywa 
się scena potyczki, nawiązuje do typu saksońskich zabudowań gospodarczych 
znanych z fotografii ze zbiorów artysty.

Obraz, razem z drugim dziełem Brandta Zadymka w stepie (kat. I.168), został 
kupiony do zbiorów Neue Pinakothek w Monachium jeszcze za życia artysty. 
Jednak po latach usunięto go z kolekcji muzealnej i przeznaczono na sprzedaż. 

K.Z.-P.
 

I.205
HIsTOrIA
w 1890 oferowany do sprzedaży na 
międzynarodowej wystawie sztuki 
w Glaspalast w Monachium, w lipcu 
tego roku kupiony ze środków pań-
stwowych do zbiorów Neue Pinakothek 
w Monachium (nr inw. 7795). Zapewne 
po 1914 wytypowany do wymiany na 
inne dzieło sztuki i wstawiony do Gale-
rie Heinemann w Monachium 28 sierp-
nia 1920. 14 października 1920 nabyty 
przez adwokata Natana Loewensteina 
(1859–1929 lub 1932) ze Lwowa. 

wYsTAwY
1890 Monachium, Glaspalast  
(s. 6, nr kat. 183) 
1892 Berlin, Königliche Akademie 
der Künste (s. 12, nr kat. 150) 

BIBLIOGrAFIA
All. Ztg 1890, Nr. 181, s. 1, Nr. 210, s. 5; 
Gaz. Nar. 1890, nr 209, s. 3; Kur. Lw. 1890, 
s. 2; Tyg. Il. 1890, nr 32, s. 95; Przewodnik 
NPM 1893, 1894, 1899, s. 26, nr kat. 243; 
Gaz. rad. 1894, s. 2 [jako Obrona 
karczmy]; Tyg. Il. 1895, nr 23, s. 374, 
il. na s. 368–369; slg.-Kat. NPM 1900, 
nr kat. 107 i il., 1901, s. 25, nr kat. 107 i il., 
1902, s. 25–26, nr kat. 107, 1904, s. 25–26, 
nr kat. 107, 1905, s. 20, nr kat. 107 i il., 
1910, s. 24, nr kat. i il. 107, 1912, s. 20, 
nr kat. i il. 107, 1913, nr kat. 107, 1914, s. 16, 
nr kat. 88; Bies. Lit. 1902, nr 40, il. na 
s. 270; swieykowski 1905, s. 277 [jako 
Obrona sztandaru]; Kulikowski 1908, 
s. 1; Krak. Mies. Artyst. 1911, s. 29; syno-
radzki 1911, s. 163; Brandt 1915, tabl. nlb. 
6; Chwalewik 1926, s. 468; Kopera 1929, 
s. 339; Piotrowicz 1934, s. 121; Trzebiński 
1958, s. 213; Bühler 1993, s. 106, 108; 
Olchowska-schmidt 1996, s. 14; Bühler 
1998, s. 112; Olchowska-schmidt 1999, 
s. 11 i il.; schweers 2002, s. 209; stępień 
2003, s. 154.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 77; Spis obrazów J. Brandta [spo-
rządzony zapewne przed 1916], rkps, 
k. nlb. [jako Obrona zaścianka]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 2; List z Münchener 
Künstler Genossenschaft do Brandta, 
rkps [załącznik do umowy sprzedaży 
obrazu z 10.07.1890]. BsM, Bildakt de 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
München, bez sygn. [nr inw., data zaku-
pu, sprzedaży, nowy właściciel]. GNN, 
Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heine
mann. Kartei der Verkauften Kunstwer
ke, sygn. KV-B-943, rkps [kwit sprzedaży 
z 1920, nr 14842]; Lagerbuch gehandelte 
Kunstwerke, sygn. LB-03–56, rkps, s. 54 
[obraz kupiony i sprzedany w 1920]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 75 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.205

Studia do obrazu, 1889, kat. II.315 Zagroda wiejska w Laske w Saksonii, ok. 1870, kat. V.49
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I.205 Obrona, 1889 

Alarm; Défense; Der Überfall; Napad; Obrona zaścianka; Utarczka 
w zaścianku; Verertheidigung; Vertheidigung eines Bauernhofes durch 
Kavalleristen; Vertheidigung eines polnischen Gehöftes; Zajazd; Zasadzka 
(fragment z wojen szwedzkich); Zaścianek
olej, płótno, 98 × 165 [100 × 164] 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

Obecnie trudno stwierdzić czy scena ujęta na płótnie nawiązuje do wydarzeń 
konfederacji barskiej, czy jest może raczej ilustracją do księgi Zajazd z poematu 
Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. 

Przed przystąpieniem do malowania obrazu Brandt przygotował szkice ry-
sunkowe ogólnej dyspozycji całej kompozycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
grupy koni stłoczonych na pierwszym planie. Zagroda wiejska, w której rozgrywa 
się scena potyczki, nawiązuje do typu saksońskich zabudowań gospodarczych 
znanych z fotografii ze zbiorów artysty.

Obraz, razem z drugim dziełem Brandta Zadymka w stepie (kat. I.168), został 
kupiony do zbiorów Neue Pinakothek w Monachium jeszcze za życia artysty. 
Jednak po latach usunięto go z kolekcji muzealnej i przeznaczono na sprzedaż. 

K.Z.-P.
 

I.205
HIsTOrIA
w 1890 oferowany do sprzedaży na 
międzynarodowej wystawie sztuki 
w Glaspalast w Monachium, w lipcu 
tego roku kupiony ze środków pań-
stwowych do zbiorów Neue Pinakothek 
w Monachium (nr inw. 7795). Zapewne 
po 1914 wytypowany do wymiany na 
inne dzieło sztuki i wstawiony do Gale-
rie Heinemann w Monachium 28 sierp-
nia 1920. 14 października 1920 nabyty 
przez adwokata Natana Loewensteina 
(1859–1929 lub 1932) ze Lwowa. 

wYsTAwY
1890 Monachium, Glaspalast  
(s. 6, nr kat. 183) 
1892 Berlin, Königliche Akademie 
der Künste (s. 12, nr kat. 150) 

BIBLIOGrAFIA
All. Ztg 1890, Nr. 181, s. 1, Nr. 210, s. 5; 
Gaz. Nar. 1890, nr 209, s. 3; Kur. Lw. 1890, 
s. 2; Tyg. Il. 1890, nr 32, s. 95; Przewodnik 
NPM 1893, 1894, 1899, s. 26, nr kat. 243; 
Gaz. rad. 1894, s. 2 [jako Obrona 
karczmy]; Tyg. Il. 1895, nr 23, s. 374, 
il. na s. 368–369; slg.-Kat. NPM 1900, 
nr kat. 107 i il., 1901, s. 25, nr kat. 107 i il., 
1902, s. 25–26, nr kat. 107, 1904, s. 25–26, 
nr kat. 107, 1905, s. 20, nr kat. 107 i il., 
1910, s. 24, nr kat. i il. 107, 1912, s. 20, 
nr kat. i il. 107, 1913, nr kat. 107, 1914, s. 16, 
nr kat. 88; Bies. Lit. 1902, nr 40, il. na 
s. 270; swieykowski 1905, s. 277 [jako 
Obrona sztandaru]; Kulikowski 1908, 
s. 1; Krak. Mies. Artyst. 1911, s. 29; syno-
radzki 1911, s. 163; Brandt 1915, tabl. nlb. 
6; Chwalewik 1926, s. 468; Kopera 1929, 
s. 339; Piotrowicz 1934, s. 121; Trzebiński 
1958, s. 213; Bühler 1993, s. 106, 108; 
Olchowska-schmidt 1996, s. 14; Bühler 
1998, s. 112; Olchowska-schmidt 1999, 
s. 11 i il.; schweers 2002, s. 209; stępień 
2003, s. 154.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 77; Spis obrazów J. Brandta [spo-
rządzony zapewne przed 1916], rkps, 
k. nlb. [jako Obrona zaścianka]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 2; List z Münchener 
Künstler Genossenschaft do Brandta, 
rkps [załącznik do umowy sprzedaży 
obrazu z 10.07.1890]. BsM, Bildakt de 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
München, bez sygn. [nr inw., data zaku-
pu, sprzedaży, nowy właściciel]. GNN, 
Deutsches Kunstarchiv, Galerie Heine
mann. Kartei der Verkauften Kunstwer
ke, sygn. KV-B-943, rkps [kwit sprzedaży 
z 1920, nr 14842]; Lagerbuch gehandelte 
Kunstwerke, sygn. LB-03–56, rkps, s. 54 
[obraz kupiony i sprzedany w 1920]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 75 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.205

Studia do obrazu, 1889, kat. II.315 Zagroda wiejska w Laske w Saksonii, ok. 1870, kat. V.49
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I.206 Szałas cygański, 1889

Cabane de Bohèmiens; Chata cyganów; Cyganie; Das Zigeunerlager; 
Gipsy camp; Na stepie. Przed lepianką cyganów; w obozie cygańskim; 
Zigeunerhütte 
olej, płótno, 38 × 72
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

I.206
HIsTOrIA 
w 1930, 1931 i 1932 wystawiany 
na sprzedaż w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. 

BIBLIOGrAFIA 
Album 1889, tabl. 8; Tyg. Il. 1889, 
nr 362, s. 374, il. na s. 368 [odwróco-
na]; Świat 1890, il. na s. 369; Mycielski 
1897, s. 711; schröder 1911, s. 36; Brandt 
1915, il. nlb. 16; Kopera 1929, s. 338; 
Kat. Lepke 13.05.1930, nr kat. i il. 101, 
28.01.1931, nr kat. 4, 23.02.1932, 
nr kat. 120; Zakrzewski 1947, s. 168; 
Klarecki 2012, s. XX, il. 54 [jako Cy
ganie besarabscy]; Micke-Broniarek 
2015, s. 13.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 78; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2.

Orońsko. Scena na folwarku,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.113

I.207 Napad wilków, 1890 

Von wölfen angefallen
olej, płótno, 59 × 100
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz należy do licznej grupy dzieł, które ujawniają niezwykły temperament 
malarski artysty i stanowią swego rodzaju wizytówkę jego twórczości. Cezary 
Jellenta trafnie zdefiniował wymowę dramatycznej sceny. Konie ujęte na płótnie 
„[...] z przestrachu mkną i wiją się jakby cząstka samej zawiei, wygięte w kabłąk 
w sposób niemożliwy, całkiem w duchu Brandtowskiej przesady. Pejzaż to śmiały 
i pewną ręką malowany”1. 

K.Z.-P.

1  Jellenta 1889, s. 465. I.207
HIsTOrIA
Około połowy 1889 oglądany przez 
Cezarego Jellentę w pracowni artysty 
w Monachium. wiosną 1890 wysta-
wiony na sprzedaż w salonie Honrath 
& van Baerle w Berlinie, a w marcu 
1895 na aukcji malarstwa ze spuści-
zny antykwariusza Eduarda Gustava 
Honratha z Berlina w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. 

wYsTAwY
1891 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. nlb., nr kat. 662)

BIBLIOGrAFIA
Jellenta 1889, s. 465; Przegl. Tyg. 
1890, s. 219; All. K.-Ch. 1891a, s. 696; 
Tyg. Il. 1891, nr 63, s. 173, il. na s. 169; 
Kat. Lepke 12.03.1895, nr kat. i il. 86; 
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2.

Besarabia. Wieśniacy [Cyganie] przed lepiankami, 
lata 80. XIX w., kat. V.78 Strzelec na koniu, 1889, kat. II.297 Napad wilków na stadninę, ok. 1890, nr kat. II.321

I.206 I.207
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I.206 Szałas cygański, 1889

Cabane de Bohèmiens; Chata cyganów; Cyganie; Das Zigeunerlager; 
Gipsy camp; Na stepie. Przed lepianką cyganów; w obozie cygańskim; 
Zigeunerhütte 
olej, płótno, 38 × 72
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

I.206
HIsTOrIA 
w 1930, 1931 i 1932 wystawiany 
na sprzedaż w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. 

BIBLIOGrAFIA 
Album 1889, tabl. 8; Tyg. Il. 1889, 
nr 362, s. 374, il. na s. 368 [odwróco-
na]; Świat 1890, il. na s. 369; Mycielski 
1897, s. 711; schröder 1911, s. 36; Brandt 
1915, il. nlb. 16; Kopera 1929, s. 338; 
Kat. Lepke 13.05.1930, nr kat. i il. 101, 
28.01.1931, nr kat. 4, 23.02.1932, 
nr kat. 120; Zakrzewski 1947, s. 168; 
Klarecki 2012, s. XX, il. 54 [jako Cy
ganie besarabscy]; Micke-Broniarek 
2015, s. 13.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 78; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2.

Orońsko. Scena na folwarku,  
1. poł. lat 80. XIX w., kat. V.113

I.207 Napad wilków, 1890 

Von wölfen angefallen
olej, płótno, 59 × 100
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Obraz należy do licznej grupy dzieł, które ujawniają niezwykły temperament 
malarski artysty i stanowią swego rodzaju wizytówkę jego twórczości. Cezary 
Jellenta trafnie zdefiniował wymowę dramatycznej sceny. Konie ujęte na płótnie 
„[...] z przestrachu mkną i wiją się jakby cząstka samej zawiei, wygięte w kabłąk 
w sposób niemożliwy, całkiem w duchu Brandtowskiej przesady. Pejzaż to śmiały 
i pewną ręką malowany”1. 

K.Z.-P.

1  Jellenta 1889, s. 465. I.207
HIsTOrIA
Około połowy 1889 oglądany przez 
Cezarego Jellentę w pracowni artysty 
w Monachium. wiosną 1890 wysta-
wiony na sprzedaż w salonie Honrath 
& van Baerle w Berlinie, a w marcu 
1895 na aukcji malarstwa ze spuści-
zny antykwariusza Eduarda Gustava 
Honratha z Berlina w rudolph Lepke’s 
Kunst-Auctions-Haus w Berlinie. 

wYsTAwY
1891 wiedeń, Künstlerhaus  
(s. nlb., nr kat. 662)

BIBLIOGrAFIA
Jellenta 1889, s. 465; Przegl. Tyg. 
1890, s. 219; All. K.-Ch. 1891a, s. 696; 
Tyg. Il. 1891, nr 63, s. 173, il. na s. 169; 
Kat. Lepke 12.03.1895, nr kat. i il. 86; 
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2.

Besarabia. Wieśniacy [Cyganie] przed lepiankami, 
lata 80. XIX w., kat. V.78 Strzelec na koniu, 1889, kat. II.297 Napad wilków na stadninę, ok. 1890, nr kat. II.321

I.206 I.207
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I.208 Pieśń zwycięstwa, 1890

Ein siegeslied; Heimkehr der Kosaken von einem Kriegszuge gegen die 
Tataren; Kozacy; Kozacy śpiewający pieśń zwycięską na stepie; Na stepie; 
Pieśń; Pieśń zwycięzców; Pieśń zwycięzka; Pochód przez stepy; Powitanie 
stepu; Powitanie wiosny na ukrainnych stepach; Powrót kozaków po 
bitwie; Powrót zaporożców po wyprawie tatarskiej; Powrót Zaporożców 
po zwycięstwie; Powrót zaporożców ze zwycięstwa; Powrót zaporożców 
z wyprawy tatarskiej; Powrót zaporożców z wyprawy na tatarów; Powrót 
z wyprawy; rückkehr der Kosaken nach der schlacht; Śpiew zwycięzców; 
Tryumfalny pochód zaporożców 
olej, płótno, ok. 157 × ok. 312 [62 × 123 cale]
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium | 1890 
miejsce przechowywania nieznane

I.208
HIsTOrIA
Obraz był widziany przez Cezarego 
Jellentę w pracowni artysty w Mo-
nachium około połowy 1889. w 1890 
i 1892 eksponowany na wystawach 
w Monachium jako dzieło przeznaczo-
ne na sprzedaż. Na wystawie jubile-
uszowej w Berlinie w 1891 nagrodzony 
wielkim złotym medalem nadanym 
przez Akademię sztuk Pięknych. Na 
jesieni 1892 zaprezentowany w Ma-
drycie, przyniósł artyście komandorię 
Orderu Izabeli Katolickiej nadaną 
przez królową regentkę. wiosną 1893 
na wystawie w TZsP w warszawie 
eksponowany jako własność przemy-
słowca wilhelma raua (1825–1899) 
z warszawy. 

wYsTAwY
1890 Monachium, Glaspalast  
(s. 6, nr kat. 182)
1891 Berlin, Verein Berliner Künstler 
(kat. s. 208, nr kat. 3810; przew. s. 352, 
nr kat. 3810, il. na s. nlb.) 
1892 Petersburg, AsP 
1892 Monachium, Glaspalast  
(s. 12, nr kat. 255) 
1892 Madryt, Exposición Internacional
1893 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Jellenta 1889, s. 465; All. Ztg 1890, 
Nr. 181, s. 1; Gaz. Nar. 1890, nr 209, s. 3; 
Kur. Lw. 1890, s. 2; Pecht 1890, s. 338; 
weyssenhoff 1890, s. 410; Dziennik 
Polski 1891, nr 154, s. 3; Gaz. Nar. 1891, 
s. 3; Gomulicki 1891, s. 428, il. na s. 427; 

I.209 Czerkieska orkiestra, ok. 1890 

Circassian Band; Musique tcherkesse; Tscherkessisches Musikkorps
olej, płótno, 103 × 87
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Hermann 1891, s. 493; Jankowski 
1891, s. 303; Jankowski 1891a, s. 2; 
Kotarbiński 1891, s. 347, il. na s. 341; 
Kur. Codz. 1891, s. 1; Kur. Lw. 1891, 
nr 212, s. 1; Echo Muz. Teatr. Artyst. 
1892, s. 372; Gaz. Lw. 1892, nr 62, s. 4; 
Jankowski 1892, s. 2; Kraj 1892, nr 9, 
s. 19; Kur. Lw. 1892, nr 61, s. 4; Peters 
1892, s. 408; Tyg. Il. 1892, nr 115, s. 174; 
All. K.-Ch. 1893, Nr. 12, s. 277; Bies. Lit. 
1893, nr 24, s. 378; Bluszcz 1893, nr 18, 
s. 143, nr 21, s. 168; Echo Muz. Teatr. 
Artyst. 1893, s. 237; Jankowski 1893, 
s. 266; Kraj 1893, nr 17, s. 21; Piąt-
kowski 1893, s. 90; sprawozd. TZsP 
1893, s. 33; Piątkowski 1894a, s. 33; 
wędrowiec 1899, nr 50, il. na s. 984; 
Piątkowski 1915, s. 393; synoradzki 
1915, s. 2; rosen 1933, s. 154; Trzebiń-
ski 1958, s. 69; Derwojed 1969, s. 25; 
Krilatij 1969, s. 14; wiercińska 1969, 
s. 32; Fedoruk 1976, s. 43; Daszewska 
1979, s. 436, 437; Apanowicz 1985, 
s. nlb. 7; Olchowska-schmidt 1992, 
s. 82; Olchowska-schmidt 1996, s. 30; 
Posiadała 1998, s. 9; sienkiewicz H., 
listy 1996, s. 445; Olchowska-schmidt 
1999, s. 16; Jaroszyński 2004, s. 83; 
Micke-Broniarek 2005, s. 72; Bernat 
2007, s. 93; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 145.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, 
zbiory Macieja stachury, Spis ob
razów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. 
[jako Pieśń zwycięska]; MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 217, rkps [list 
Józefa Brandta do żony Heleny 
Brandt z 18.01.1893]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 43673 MNw [heliogra-
wiura]. staatsbibliothek Berlin, 
Handschriftenabtei lung, sygn. slg. 
Darmstädter 2n 1873, Brandt Joseph, 
Darstellungen aus dem polnischen 
Kriegsleben 1873, rkps, k. 1 [poświad-
czenie otrzymania wielkiego złotego 
medalu z wystawy jubileuszowej 
nadanego przez Akademię w Berlinie 
Brandtowi, dat. Monachium 5.02.1892, 
podpisane przez artystę].

I.209
HIsTOrIA
26 maja 1903 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium od 
Franza Bertele z Monachium. 3 lipca 
1905 nabyty przez dom wydawniczy 
Fishel, Adler & schwartz z Nowego 
Jorku.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann Nicea 1904, s. 6, 
nr kat. 26, il., Kat. Heinemann lato 
1904, s. 5, nr kat. 23, styczeń–luty 
1905, s. 16, nr kat. 225, luty–marzec 
1905, s. 11, nr kat. 191, marzec–kwie-
cień 1905, s. 9, nr kat. 121; maj 1905, 
s. 7, nr kat. 64.

Po pamiętnym sukcesie obrazu Powitanie stepu (kat. I.69) artysta ponownie podjął 
motyw pochodu zwycięskich wojsk przemierzających stepy, osadzony w historycz-
nych realiach XVII wieku. Inspirację zaczerpnął z powieści Henryka Sienkiewicza 
Ogniem i mieczem wydanej w 1884 roku. Wiernie przetransponował na język ma-
larski fragment opisu wymarszu z Siczy na wojnę oddziałów kozackich Bohdana 
Chmielnickiego: „Pułki rozwinęły się swobodnie. Dowbysze1 i teorbaniści wyje-
chali na czoło wojska; huknęły kotły, zadźwięczały litaury i teorbany, a do wtóru 
im pieśń przez tysiące głosów śpiewana wstrząsnęła powietrzem i stepem: Hej wy 
stepy, wy ridnyje, / Krasnym cwitom pysanyje, / Jako more szyrokije! Teorbaniści 
puścili cugle i przechyleni w tył na kulbakach, z oczyma utkwionymi w niebo, 
uderzali o struny teorbanów; litaurzyści2 wyciągnąwszy ręce nad głowami bili 
w swoje miedziane kręgi, dowbysze grzmieli w kotły, a te wszystkie odgłosy wraz 
z monotonnymi słowami pieśni i przeraźliwym, niesfornym świstem piszczałek 
tatarskich, zlały się w jakąś nutę ogromną, dziką a smętną jak sama pustynia. Upo-
jenie ogarnęło wszystkie pułki; głowy chwiały się w takt pieśni i wreszcie zdawało 
się, że cały step rozśpiewany kołysze się razem z ludźmi, końmi i chorągwiami”3.Pieśń zwycięstwa, 1889, kat. II.320

I.208

I.209
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I.208 Pieśń zwycięstwa, 1890

Ein siegeslied; Heimkehr der Kosaken von einem Kriegszuge gegen die 
Tataren; Kozacy; Kozacy śpiewający pieśń zwycięską na stepie; Na stepie; 
Pieśń; Pieśń zwycięzców; Pieśń zwycięzka; Pochód przez stepy; Powitanie 
stepu; Powitanie wiosny na ukrainnych stepach; Powrót kozaków po 
bitwie; Powrót zaporożców po wyprawie tatarskiej; Powrót Zaporożców 
po zwycięstwie; Powrót zaporożców ze zwycięstwa; Powrót zaporożców 
z wyprawy tatarskiej; Powrót zaporożców z wyprawy na tatarów; Powrót 
z wyprawy; rückkehr der Kosaken nach der schlacht; Śpiew zwycięzców; 
Tryumfalny pochód zaporożców 
olej, płótno, ok. 157 × ok. 312 [62 × 123 cale]
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium | 1890 
miejsce przechowywania nieznane

I.208
HIsTOrIA
Obraz był widziany przez Cezarego 
Jellentę w pracowni artysty w Mo-
nachium około połowy 1889. w 1890 
i 1892 eksponowany na wystawach 
w Monachium jako dzieło przeznaczo-
ne na sprzedaż. Na wystawie jubile-
uszowej w Berlinie w 1891 nagrodzony 
wielkim złotym medalem nadanym 
przez Akademię sztuk Pięknych. Na 
jesieni 1892 zaprezentowany w Ma-
drycie, przyniósł artyście komandorię 
Orderu Izabeli Katolickiej nadaną 
przez królową regentkę. wiosną 1893 
na wystawie w TZsP w warszawie 
eksponowany jako własność przemy-
słowca wilhelma raua (1825–1899) 
z warszawy. 

wYsTAwY
1890 Monachium, Glaspalast  
(s. 6, nr kat. 182)
1891 Berlin, Verein Berliner Künstler 
(kat. s. 208, nr kat. 3810; przew. s. 352, 
nr kat. 3810, il. na s. nlb.) 
1892 Petersburg, AsP 
1892 Monachium, Glaspalast  
(s. 12, nr kat. 255) 
1892 Madryt, Exposición Internacional
1893 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Jellenta 1889, s. 465; All. Ztg 1890, 
Nr. 181, s. 1; Gaz. Nar. 1890, nr 209, s. 3; 
Kur. Lw. 1890, s. 2; Pecht 1890, s. 338; 
weyssenhoff 1890, s. 410; Dziennik 
Polski 1891, nr 154, s. 3; Gaz. Nar. 1891, 
s. 3; Gomulicki 1891, s. 428, il. na s. 427; 

I.209 Czerkieska orkiestra, ok. 1890 

Circassian Band; Musique tcherkesse; Tscherkessisches Musikkorps
olej, płótno, 103 × 87
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Hermann 1891, s. 493; Jankowski 
1891, s. 303; Jankowski 1891a, s. 2; 
Kotarbiński 1891, s. 347, il. na s. 341; 
Kur. Codz. 1891, s. 1; Kur. Lw. 1891, 
nr 212, s. 1; Echo Muz. Teatr. Artyst. 
1892, s. 372; Gaz. Lw. 1892, nr 62, s. 4; 
Jankowski 1892, s. 2; Kraj 1892, nr 9, 
s. 19; Kur. Lw. 1892, nr 61, s. 4; Peters 
1892, s. 408; Tyg. Il. 1892, nr 115, s. 174; 
All. K.-Ch. 1893, Nr. 12, s. 277; Bies. Lit. 
1893, nr 24, s. 378; Bluszcz 1893, nr 18, 
s. 143, nr 21, s. 168; Echo Muz. Teatr. 
Artyst. 1893, s. 237; Jankowski 1893, 
s. 266; Kraj 1893, nr 17, s. 21; Piąt-
kowski 1893, s. 90; sprawozd. TZsP 
1893, s. 33; Piątkowski 1894a, s. 33; 
wędrowiec 1899, nr 50, il. na s. 984; 
Piątkowski 1915, s. 393; synoradzki 
1915, s. 2; rosen 1933, s. 154; Trzebiń-
ski 1958, s. 69; Derwojed 1969, s. 25; 
Krilatij 1969, s. 14; wiercińska 1969, 
s. 32; Fedoruk 1976, s. 43; Daszewska 
1979, s. 436, 437; Apanowicz 1985, 
s. nlb. 7; Olchowska-schmidt 1992, 
s. 82; Olchowska-schmidt 1996, s. 30; 
Posiadała 1998, s. 9; sienkiewicz H., 
listy 1996, s. 445; Olchowska-schmidt 
1999, s. 16; Jaroszyński 2004, s. 83; 
Micke-Broniarek 2005, s. 72; Bernat 
2007, s. 93; Olchowska-schmidt 2007, 
s. 145.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, 
zbiory Macieja stachury, Spis ob
razów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. 
[jako Pieśń zwycięska]; MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 217, rkps [list 
Józefa Brandta do żony Heleny 
Brandt z 18.01.1893]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 43673 MNw [heliogra-
wiura]. staatsbibliothek Berlin, 
Handschriftenabtei lung, sygn. slg. 
Darmstädter 2n 1873, Brandt Joseph, 
Darstellungen aus dem polnischen 
Kriegsleben 1873, rkps, k. 1 [poświad-
czenie otrzymania wielkiego złotego 
medalu z wystawy jubileuszowej 
nadanego przez Akademię w Berlinie 
Brandtowi, dat. Monachium 5.02.1892, 
podpisane przez artystę].

I.209
HIsTOrIA
26 maja 1903 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium od 
Franza Bertele z Monachium. 3 lipca 
1905 nabyty przez dom wydawniczy 
Fishel, Adler & schwartz z Nowego 
Jorku.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann Nicea 1904, s. 6, 
nr kat. 26, il., Kat. Heinemann lato 
1904, s. 5, nr kat. 23, styczeń–luty 
1905, s. 16, nr kat. 225, luty–marzec 
1905, s. 11, nr kat. 191, marzec–kwie-
cień 1905, s. 9, nr kat. 121; maj 1905, 
s. 7, nr kat. 64.

Po pamiętnym sukcesie obrazu Powitanie stepu (kat. I.69) artysta ponownie podjął 
motyw pochodu zwycięskich wojsk przemierzających stepy, osadzony w historycz-
nych realiach XVII wieku. Inspirację zaczerpnął z powieści Henryka Sienkiewicza 
Ogniem i mieczem wydanej w 1884 roku. Wiernie przetransponował na język ma-
larski fragment opisu wymarszu z Siczy na wojnę oddziałów kozackich Bohdana 
Chmielnickiego: „Pułki rozwinęły się swobodnie. Dowbysze1 i teorbaniści wyje-
chali na czoło wojska; huknęły kotły, zadźwięczały litaury i teorbany, a do wtóru 
im pieśń przez tysiące głosów śpiewana wstrząsnęła powietrzem i stepem: Hej wy 
stepy, wy ridnyje, / Krasnym cwitom pysanyje, / Jako more szyrokije! Teorbaniści 
puścili cugle i przechyleni w tył na kulbakach, z oczyma utkwionymi w niebo, 
uderzali o struny teorbanów; litaurzyści2 wyciągnąwszy ręce nad głowami bili 
w swoje miedziane kręgi, dowbysze grzmieli w kotły, a te wszystkie odgłosy wraz 
z monotonnymi słowami pieśni i przeraźliwym, niesfornym świstem piszczałek 
tatarskich, zlały się w jakąś nutę ogromną, dziką a smętną jak sama pustynia. Upo-
jenie ogarnęło wszystkie pułki; głowy chwiały się w takt pieśni i wreszcie zdawało 
się, że cały step rozśpiewany kołysze się razem z ludźmi, końmi i chorągwiami”3.Pieśń zwycięstwa, 1889, kat. II.320

I.208

I.209
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I.210 Kozak grający na bandurce, 1891

Cossack with mandolin riding on a white horse; Ein siegeslied 
olej, tektura, 26,5 × 17,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1891 r. 
wittelsbacher Ausgleichsfonds w Monachium, nr inw. wAF, B I 458

I.211 Powrót zwycięzców, 1892

Cossacks on the March; Pochód Kozaków; Pochód zaporożców; siegreiche 
Heimkehr; songs of the Cossakck Victors; Zaporożcy po bitwie
olej, płótno, 155 × 98 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Obraz wielkiego formatu ukazuje w bliskim planie, ujętą na wprost kawal-
kadę jeźdźców w bojowym rynsztunku, powracającą ze zwycięskiej wyprawy 
wojennej. Rozproszonym oddziałom wojska towarzyszą wielbłądy objuczone 
zdobytymi łupami. 

Dzieło jest przykładem wzajemnych wpływów i zależności w twórczości 
Brandta i Sienkiewicza, artystów znajdujących w malarstwie i literaturze niewy-
gasające źródło inspiracji. Malarz połączył w obrazie cechy najbardziej charak-
terystyczne dla swojej twórczości — fantazję i rozmach. Znajomość wydarzeń 
historycznych i kolekcjonerskie zamiłowanie do dawnych militariów pozwo-
liły mu trafnie odtworzyć realia życia żołnierskiego na Kresach. Podobnie jak 
w Powitaniu stepu nawiązał ponownie do zagadnienia muzyczności kompozycji 
malarskiej, co można dostrzec w bogatym doborze instrumentów, swobodnym 
rozfalowaniu szeregów i łopocie sztandarów4. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-922, rkps [kwit 
sprzedaży z 1905, nr 6601]; Lagerbuch 
gehandelbte Kunstwerke, sygn. 
LB-01–286, rkps, s. 284 [obraz kupiony 
w 1903, sprzedany w 1905]. sMB-ZA, 
Dokumentation zur Kunst des 19. bis 
21. Jahrhunderts: Brandt Josef [wy-
cinek z katalogu Heinemanna 1904 
z napisem na verso: „Heinemann 1904 
| D. 2693 | III C. 215”].

I.210
BIBLIOGrAFIA
Pecht 1892, il. na s. 98. 

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 55875 MNw 
[repr.].

I.211
HIsTOrIA
Pod koniec grudnia 1891 nieukończony 
obraz oglądał w monachijskiej pra-
cowni Brandta korespondent „Gazety 
radomskiej”. w 1894 był wystawiony 
na sprzedaż w Galerie Fleischmann 
we Frankfurcie. w październiku 1911 
sprzedany przez Kunsthandlung Hugo 
Helbing w Monachium. w listopadzie 
1938 w ofercie handlowej salonu ru-
dolfa Lepkego w Berlinie. Następnie 
w kolekcji prywatnej w UsA. w maju 
1969 sprzedany na aukcji Parke-Bernet 
w Nowym Jorku. Był własnością Leon 
w. Powell w stuart na Florydzie (odzie-
dziczony po ojcu zmarłym w 1970). 
w październiku 1972 pozyskany od niej 
przez Eugene’a slotkowskiego z Chi-
cago. w październiku 2008 kupiony 
na aukcji sotheby’s w Nowym Jorku 
przez polskiego kolekcjonera. w latach 
2009–2011 depozyt prywatny w MNw 
(nr inw. Dep. 5965), eksponowany 
w stałej Galerii sztuki Polskiej.

BIBLIOGrAFIA 
Gaz. rad. 1892, s. 1; Świat 1893, 
nr 10, s. 227, il. na s. 221; Tyg. Il. 1893, 
nr 194, il. na s. 177; Bies. Lit. 1897, 
nr 4, il. na s. 61; Bies. Lit. 1902, nr 14, 
il. na s. 261; Kat. Helbing 24.10.1911, 
s. IX, nr kat. i il. 18, tabl. 8; Kat. Lepke 
22.11.1938, s. 8, nr kat. i il. 6, tabl. 9; 
Kunstpreisverzeichnis 1968–1969, 
s. 376; Kat. Parke-Bernet, 14.05.1969, 
nr kat. i il. 122; Olchowska-schmidt 
1996, il. na s. 19; Kat. sotheby’s 
23.10.2008, nr kat. i il. 6.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer III., sygn. BVO23347287, s. 67 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów]. 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [fot. obrazu z zasobów Galerie 
Fleischmann we Frankfurcie z 1894].

I.212
HIsTOrIA 
Namalowany na zamówienie Gustawa 
Przezdzieckiego (1850–1909); w 1897 
nadal znajdował się w jego kolekcji, 
a przed 1916 zapewne był w posiada-
niu wdowy, Marii Przezdzieckiej. Przed 
1993 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wYsTAwY:
1895 warszawa, TZsP [2]

BIBLIOGrAFIA 
Kur. warsz. 1895, nr 336, s. 4–5; spra-
wozd. TZsP 1895, s. 27; Daheim 1896, 
Nr. 2, il. na s. 21; Bies. Lit. 1897, nr 41, 
s. 238, il. na s. 233; Tyg. Il. 1897, nr 28, 
s. 553, il. na s. 547; Bies. Lit. 1904, 
nr 19, il. na s. 371; Derwojed 1969, s. 25; 
wiercińska 1969, s. 32; Apanowicz 
1985, s. nlb. 7. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Powrót 
z wyprawy]. MNw, DDw, neg. nr 83636 
[neg. z 1963]. ZIKG, Photothek, 
Sammlung Schrey, fot. nr ZI 471369, 
[drzeworyt z obrazu zamieszczony 
w „Velhagen und Klasings Monat-
shefte”, september 1895, podpisany: 
„Photographie und Verlag von Franz 
Hanfstaengl, München”].

I.212 Pieśń zwycięstwa, przed/lub 1895

Pieśń zwycięska; Pochód przez stepy; Powitanie stepu; Powitanie wiosny 
na ukrainnych stepach; Powrót Kozaków z wyprawy tatarskiej; Powrót 
zwycięzców; Powrót z wyprawy; siegerlied
olej, płótno, 50 × 100 
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

Zanim obraz trafił do kolekcji prywatnej, przez kilka lat święcił tryumfy na 
salonach europejskich. Władysław Czachórski, który kierował rozmieszczeniem 
dzieł na wystawie berlińskiej, w 1891 roku pisał do Heleny Brandt: „[...] w naszym 
budynku jesteśmy sercem tego serca Kozacy Józia — admirowani przez wszyst-
kich, od Wernera zacząwszy”5. Jednak oprócz zdawkowych peanów obraz nie 
doczekał się krytycznej analizy w prasie krajowej.

W związku z niebywałym powodzeniem Pieśni zwycięstwa artysta powtórzył 
całość kompozycji w węższym kadrze i mniejszym formacie. Kilkakrotnie malo-
wał także pojedynczych jeźdźców kroczących na czele wojska, ujętego w bliskim 
planie chorążego lub konnych bandurzystów. Ilustracja jednego z nich (kat. I.210) 
została włączona do albumu Aus Münchner Ateliers, wydanego przez Friedricha 
Bruchmanna w 1891 roku z okazji 70. urodzin księcia regenta Luitpolda Bawar-
skiego. Wydawnictwo zawierało 20 reprodukcji dzieł znanych artystów. 

Obraz Powrót zwycięzców jest być może tożsamy z obrazem Kozacy (kat. IV.119).
K.Z.-P.

1   Dobosze.
2  Litaur — dawny instrument perkusyjny.
3  Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1956, s. 193.
4  Zob. kat. I.69.
5   Olchowska-Schmidt 1992, s. 82. Anton Alexander von Werner 

(1843–1915), niemiecki malarz kompozycji historycznych. 

I.210 I.211

I.212
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I.210 Kozak grający na bandurce, 1891

Cossack with mandolin riding on a white horse; Ein siegeslied 
olej, tektura, 26,5 × 17,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1891 r. 
wittelsbacher Ausgleichsfonds w Monachium, nr inw. wAF, B I 458

I.211 Powrót zwycięzców, 1892

Cossacks on the March; Pochód Kozaków; Pochód zaporożców; siegreiche 
Heimkehr; songs of the Cossakck Victors; Zaporożcy po bitwie
olej, płótno, 155 × 98 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Obraz wielkiego formatu ukazuje w bliskim planie, ujętą na wprost kawal-
kadę jeźdźców w bojowym rynsztunku, powracającą ze zwycięskiej wyprawy 
wojennej. Rozproszonym oddziałom wojska towarzyszą wielbłądy objuczone 
zdobytymi łupami. 

Dzieło jest przykładem wzajemnych wpływów i zależności w twórczości 
Brandta i Sienkiewicza, artystów znajdujących w malarstwie i literaturze niewy-
gasające źródło inspiracji. Malarz połączył w obrazie cechy najbardziej charak-
terystyczne dla swojej twórczości — fantazję i rozmach. Znajomość wydarzeń 
historycznych i kolekcjonerskie zamiłowanie do dawnych militariów pozwo-
liły mu trafnie odtworzyć realia życia żołnierskiego na Kresach. Podobnie jak 
w Powitaniu stepu nawiązał ponownie do zagadnienia muzyczności kompozycji 
malarskiej, co można dostrzec w bogatym doborze instrumentów, swobodnym 
rozfalowaniu szeregów i łopocie sztandarów4. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-922, rkps [kwit 
sprzedaży z 1905, nr 6601]; Lagerbuch 
gehandelbte Kunstwerke, sygn. 
LB-01–286, rkps, s. 284 [obraz kupiony 
w 1903, sprzedany w 1905]. sMB-ZA, 
Dokumentation zur Kunst des 19. bis 
21. Jahrhunderts: Brandt Josef [wy-
cinek z katalogu Heinemanna 1904 
z napisem na verso: „Heinemann 1904 
| D. 2693 | III C. 215”].

I.210
BIBLIOGrAFIA
Pecht 1892, il. na s. 98. 

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 55875 MNw 
[repr.].

I.211
HIsTOrIA
Pod koniec grudnia 1891 nieukończony 
obraz oglądał w monachijskiej pra-
cowni Brandta korespondent „Gazety 
radomskiej”. w 1894 był wystawiony 
na sprzedaż w Galerie Fleischmann 
we Frankfurcie. w październiku 1911 
sprzedany przez Kunsthandlung Hugo 
Helbing w Monachium. w listopadzie 
1938 w ofercie handlowej salonu ru-
dolfa Lepkego w Berlinie. Następnie 
w kolekcji prywatnej w UsA. w maju 
1969 sprzedany na aukcji Parke-Bernet 
w Nowym Jorku. Był własnością Leon 
w. Powell w stuart na Florydzie (odzie-
dziczony po ojcu zmarłym w 1970). 
w październiku 1972 pozyskany od niej 
przez Eugene’a slotkowskiego z Chi-
cago. w październiku 2008 kupiony 
na aukcji sotheby’s w Nowym Jorku 
przez polskiego kolekcjonera. w latach 
2009–2011 depozyt prywatny w MNw 
(nr inw. Dep. 5965), eksponowany 
w stałej Galerii sztuki Polskiej.

BIBLIOGrAFIA 
Gaz. rad. 1892, s. 1; Świat 1893, 
nr 10, s. 227, il. na s. 221; Tyg. Il. 1893, 
nr 194, il. na s. 177; Bies. Lit. 1897, 
nr 4, il. na s. 61; Bies. Lit. 1902, nr 14, 
il. na s. 261; Kat. Helbing 24.10.1911, 
s. IX, nr kat. i il. 18, tabl. 8; Kat. Lepke 
22.11.1938, s. 8, nr kat. i il. 6, tabl. 9; 
Kunstpreisverzeichnis 1968–1969, 
s. 376; Kat. Parke-Bernet, 14.05.1969, 
nr kat. i il. 122; Olchowska-schmidt 
1996, il. na s. 19; Kat. sotheby’s 
23.10.2008, nr kat. i il. 6.

ArCHIwALIA 
BsM, Das Album der Galerie 
Wimmer III., sygn. BVO23347287, s. 67 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymiarów]. 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [fot. obrazu z zasobów Galerie 
Fleischmann we Frankfurcie z 1894].

I.212
HIsTOrIA 
Namalowany na zamówienie Gustawa 
Przezdzieckiego (1850–1909); w 1897 
nadal znajdował się w jego kolekcji, 
a przed 1916 zapewne był w posiada-
niu wdowy, Marii Przezdzieckiej. Przed 
1993 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

wYsTAwY:
1895 warszawa, TZsP [2]

BIBLIOGrAFIA 
Kur. warsz. 1895, nr 336, s. 4–5; spra-
wozd. TZsP 1895, s. 27; Daheim 1896, 
Nr. 2, il. na s. 21; Bies. Lit. 1897, nr 41, 
s. 238, il. na s. 233; Tyg. Il. 1897, nr 28, 
s. 553, il. na s. 547; Bies. Lit. 1904, 
nr 19, il. na s. 371; Derwojed 1969, s. 25; 
wiercińska 1969, s. 32; Apanowicz 
1985, s. nlb. 7. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Powrót 
z wyprawy]. MNw, DDw, neg. nr 83636 
[neg. z 1963]. ZIKG, Photothek, 
Sammlung Schrey, fot. nr ZI 471369, 
[drzeworyt z obrazu zamieszczony 
w „Velhagen und Klasings Monat-
shefte”, september 1895, podpisany: 
„Photographie und Verlag von Franz 
Hanfstaengl, München”].

I.212 Pieśń zwycięstwa, przed/lub 1895

Pieśń zwycięska; Pochód przez stepy; Powitanie stepu; Powitanie wiosny 
na ukrainnych stepach; Powrót Kozaków z wyprawy tatarskiej; Powrót 
zwycięzców; Powrót z wyprawy; siegerlied
olej, płótno, 50 × 100 
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

Zanim obraz trafił do kolekcji prywatnej, przez kilka lat święcił tryumfy na 
salonach europejskich. Władysław Czachórski, który kierował rozmieszczeniem 
dzieł na wystawie berlińskiej, w 1891 roku pisał do Heleny Brandt: „[...] w naszym 
budynku jesteśmy sercem tego serca Kozacy Józia — admirowani przez wszyst-
kich, od Wernera zacząwszy”5. Jednak oprócz zdawkowych peanów obraz nie 
doczekał się krytycznej analizy w prasie krajowej.

W związku z niebywałym powodzeniem Pieśni zwycięstwa artysta powtórzył 
całość kompozycji w węższym kadrze i mniejszym formacie. Kilkakrotnie malo-
wał także pojedynczych jeźdźców kroczących na czele wojska, ujętego w bliskim 
planie chorążego lub konnych bandurzystów. Ilustracja jednego z nich (kat. I.210) 
została włączona do albumu Aus Münchner Ateliers, wydanego przez Friedricha 
Bruchmanna w 1891 roku z okazji 70. urodzin księcia regenta Luitpolda Bawar-
skiego. Wydawnictwo zawierało 20 reprodukcji dzieł znanych artystów. 

Obraz Powrót zwycięzców jest być może tożsamy z obrazem Kozacy (kat. IV.119).
K.Z.-P.

1   Dobosze.
2  Litaur — dawny instrument perkusyjny.
3  Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 1, Warszawa 1956, s. 193.
4  Zob. kat. I.69.
5   Olchowska-Schmidt 1992, s. 82. Anton Alexander von Werner 

(1843–1915), niemiecki malarz kompozycji historycznych. 

I.210 I.211

I.212
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I.213 Napad, 1890–1891

Atak
olej, płótno, 93,5 × 67,3
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.213
HIsTOrIA
w 1924 własność antykwariusza Abe 
Gutnajera w warszawie, następnie jego 
żony. w latach 20. XX wieku kilkakrotnie 
wystawiany przez niego na sprzedaż 
w warszawie i Łodzi. w 1930 lub 1931 
w ofercie handlowej Gutnajera podczas 
prezentacji w Katowicach, w wynajętych 
pomieszczeniach przy ul. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego 4. Następnie kupiony 
przez Geiliza (?). Po 1931 w zbiorach 
stefana Dobrzańskiego w warszawie, 
z którego kolekcji zaginął po 28 lipca 
1943. 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 26)
1926 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. 5, nr kat. 29)

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1903, nr 12, s. 237, il. na s. 230; 
Kat. Gutnajer 1924, s. nlb., nr kat. 54, 
1926, s. nlb., nr kat. 37; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Husarski 1929, 
il. na s. 375; Kat. Gutnajer 1930, 
s. nlb., nr kat. 437; sztuki Piękne 1931, 
nr 1, s. 21; Zakrzewski 1947, s. 168; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, s. 31, 
nr kat. i il. 67; Cat. of paintings remo-
ved 1953, s. 31, nr kat. i il. 62; Kat. strat 
wojennych 1998, s. 35, nr kat. 21 i il.

ArCHIwALIA 
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 127, nr 1924, s. 771, 
773. Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2, 
mps [ekspertyza z 28.07.1943]; Notat-
ki Bohdana Marconiego, 1943, sygn. 
92/43, rkps, s. 91 [informacja dotycząca 
konserwacji obrazu]. MNw, DDw, neg. 
nr 4906, 8772 [fot. przed 1939]; ZIiF, 
nr inw. DI 39629 MNw, DI 95813/10 
MNw [fot. obrazu].Napad, 1890, kat. II.315

I.214 Obrona zaścianka, ok. 1891

Der Überfall; Napad; Obrona; Zaścianek Dobrzyński 
olej, płótno, 110 × 70 
sygn. pośrodku przy dolnej krawędzi: Józef Brandt | z Warszawy | 
Monachium
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Obrona zaścianka (kat.IV.348). 

I.214
HIsTOrIA
Zapewne w 1891 wystawiany na aukcji 
E.A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung 
w Monachium. Zaprezentowany i ofero-
wany do zakupu na międzynarodowej 
wystawie w Monachium w 1907 roku 
i w Berlinie w 1908.

wYsTAwY
1907 Monachium, Glaspalast  
(s. 24, nr kat. 95, il. na s. 89)
1908 Berlin, GBK (s. 104, nr kat. 1309)

BIBLIOGrAFIA
Fleischmann 1896, s. 10; Gaz. Nar. 
1907, s. 1; Tyg. Il. 1907, nr 41, s. 841, il. na 
s. 821; Bies. Lit. 1908, nr 4, il. na s. 61; 
Kędzierski 1909, il. po s. 16; Zakrzewski 
1947, s. 168 [dat. 1891].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 81. Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2. sMB-ZA, Dokumentation 
zur Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts: 
Brandt Josef [wycinek z katalogu 
niewiadomej wystawy, s. 66, z napi-
sem na verso: „D. 3611” i informacją 
o wymiarach].

I.213

I.214

Studia jeźdźców, ok. 1891, kat. II.315



252 253MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.213 Napad, 1890–1891

Atak
olej, płótno, 93,5 × 67,3
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.213
HIsTOrIA
w 1924 własność antykwariusza Abe 
Gutnajera w warszawie, następnie jego 
żony. w latach 20. XX wieku kilkakrotnie 
wystawiany przez niego na sprzedaż 
w warszawie i Łodzi. w 1930 lub 1931 
w ofercie handlowej Gutnajera podczas 
prezentacji w Katowicach, w wynajętych 
pomieszczeniach przy ul. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego 4. Następnie kupiony 
przez Geiliza (?). Po 1931 w zbiorach 
stefana Dobrzańskiego w warszawie, 
z którego kolekcji zaginął po 28 lipca 
1943. 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 26)
1926 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. 5, nr kat. 29)

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1903, nr 12, s. 237, il. na s. 230; 
Kat. Gutnajer 1924, s. nlb., nr kat. 54, 
1926, s. nlb., nr kat. 37; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Husarski 1929, 
il. na s. 375; Kat. Gutnajer 1930, 
s. nlb., nr kat. 437; sztuki Piękne 1931, 
nr 1, s. 21; Zakrzewski 1947, s. 168; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, s. 31, 
nr kat. i il. 67; Cat. of paintings remo-
ved 1953, s. 31, nr kat. i il. 62; Kat. strat 
wojennych 1998, s. 35, nr kat. 21 i il.

ArCHIwALIA 
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 127, nr 1924, s. 771, 
773. Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2, 
mps [ekspertyza z 28.07.1943]; Notat-
ki Bohdana Marconiego, 1943, sygn. 
92/43, rkps, s. 91 [informacja dotycząca 
konserwacji obrazu]. MNw, DDw, neg. 
nr 4906, 8772 [fot. przed 1939]; ZIiF, 
nr inw. DI 39629 MNw, DI 95813/10 
MNw [fot. obrazu].Napad, 1890, kat. II.315

I.214 Obrona zaścianka, ok. 1891

Der Überfall; Napad; Obrona; Zaścianek Dobrzyński 
olej, płótno, 110 × 70 
sygn. pośrodku przy dolnej krawędzi: Józef Brandt | z Warszawy | 
Monachium
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Obrona zaścianka (kat.IV.348). 

I.214
HIsTOrIA
Zapewne w 1891 wystawiany na aukcji 
E.A. Fleischmann’s Hofkunsthandlung 
w Monachium. Zaprezentowany i ofero-
wany do zakupu na międzynarodowej 
wystawie w Monachium w 1907 roku 
i w Berlinie w 1908.

wYsTAwY
1907 Monachium, Glaspalast  
(s. 24, nr kat. 95, il. na s. 89)
1908 Berlin, GBK (s. 104, nr kat. 1309)

BIBLIOGrAFIA
Fleischmann 1896, s. 10; Gaz. Nar. 
1907, s. 1; Tyg. Il. 1907, nr 41, s. 841, il. na 
s. 821; Bies. Lit. 1908, nr 4, il. na s. 61; 
Kędzierski 1909, il. po s. 16; Zakrzewski 
1947, s. 168 [dat. 1891].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 81. Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2. sMB-ZA, Dokumentation 
zur Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts: 
Brandt Josef [wycinek z katalogu 
niewiadomej wystawy, s. 66, z napi-
sem na verso: „D. 3611” i informacją 
o wymiarach].

I.213

I.214

Studia jeźdźców, ok. 1891, kat. II.315
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I.215 Powrót z polowania na dzika zimą, ok. 1891

Dzik; Epizod z polowania na dzika; Nach der Jagd; Po polowaniu; Po 
polowaniu na dzika; Powrót z polowania; Z polowania; Z pomyślnych łowów 
olej, płótno, 121 × 65 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.215
HIsTOrIA
Około połowy 1889 oglądany przez 
Cezarego Jellentę w pracowni artysty 
w Monachium. Przeznaczony do sprze-
daży na dorocznej wystawie w Mo-
nachium w 1893. Zapewne od 1894 
własność Klubu Myśliwskiego w war-
szawie, który funkcjonował do momen-
tu rozwiązania przez władze niemieckie 
w 1940. Pałac wraz z oficyną frontową 
spłonęły w 1944 roku.

wYsTAwY
1893 Monachium, Glaspalast  
(s. 11, nr kat. 183, il. na s. 35)
1896 warszawa, salon Krywulta 
1899 warszawa, Cesarskie Towarzystwo 
rozmnażania Zwierzyny Łowczej oraz 
Prawidłowego Myśliwstwa  
(s. 21, nr kat. 1) 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 90) 
1937 warszawa, TZsP (s. 14, nr kat. 11 
i il.)
1937 Berlin, Funkturm (?)

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; All. K.-Ch. 1893, 
Nr. 18, s. 477; Tyg. Il. 1894, nr 9, s. 142, 
il. na s. 129; Bluszcz 1894, s. 32; Świat 
1895, il. na s. 13; Gaz. Nar. 1896, s. 1; 
J. ryszkiewicz 1896, s. 911; wawrze-
niecki 1896, s. 505; wędrowiec 1896, 
s. 305; Tyg. Il. 1897, nr 2, s. 37; Daniło-
wicz-strzelbicki 1899, s. 476; Łow. Pol. 
1899, s. 4; wędrowiec 1899, nr 50, il. na 
s. 996; Kur. warsz. 1899, s. 4; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; sprawozd. TZsP 
1937, s. nlb. 39; Płażewska 1966, s. 367.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Po polo
waniu]. MNw, DDw, neg. nr 1643, 100151 
[fot. przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 41407 
MNw [fot. obrazu]. 

I.216 Powrót z polowania na dzika, 1908

Polowanie na dzika; Po polowaniu; Powrót z łowów; Powrót z polowania 
olej, płótno, 64 × 100 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | [nieczyt.] 
miejsce przechowywania nieznane

Motyw myśliwych pojawia się w twórczości Brandta wielokrotnie, najczęściej są 
to sceny wyjazdu lub powrotu z łowów. Na obu płótnach artysta ukazał trudny 
moment transportu dzika po zakończeniu pomyślnego polowania. Do pierwsze-
go z obrazów przygotował wstępne szkice rysunkowe postaci myśliwego ujętego 
w skrócie perspektywicznym i dwa szkice łba dzika. Zastosował analogiczny 
schemat kompozycyjny, w sposób dosłowny powtórzył centralną grupę z po-
stacią myśliwego widocznego z lewej strony płótna, konia idącego pod górę 
i popędzającego go woźnicy. 

Według informacji w polskiej prasie obraz Powrót z polowania na dzika zimą 
miał być prezentowany na międzynarodowej wystawie łowieckiej zorganizo-
wanej w salach wystawowych w Wieży Radiowej w Berlinie od 3 do 21 listopa-
da 1937 roku. W katalogu wystawy brak wzmianek na temat eksponowania na 
niej dzieł polskich artystów. Zapewne były prezentowane dodatkowo, ponieważ 
wspomina o nich W. Lindemann w sprawozdaniu z wystawy zamieszczonym na 
łamach czasopisma „Las Polski” 1. 

K.Z.-P.
 
1  Lindemann 1937, s. 478. Autor informuje o wystawionych dziełach 

m.in. Józefa Brandta, Juliana Fałata i Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

I.216
HIsTOrIA
Po wystawie w TZsP w 1909 kupiony 
przez szymona Neumana, należał do 
niego jeszcze w 1926. 

wYsTAwY
1908 Kraków, Pałac sztuki  
(s. 3, nr kat. 1) 
1908–1909 warszawa, TZsP (nr kat. 27)
1916 warszawa (s. 1, nr kat. 10)
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 32) 

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1908, s. 6; Świat 1908, nr 50, 
il. na s. 11; sprawozd. TZsP 1908, s. 14; 
Korpal 1908, s. 20; skorobohata-stan-
kiewicz 1909, s. 6; sprawozd. TZsP 
1909, s. 26; Tyg. Il. 1911, nr 2, il. na s. 25; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Za-
krzewski 1947, s. 169 [jako Polowanie 
na lisa]; wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 134 [dat. 1907]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 3 [dat. 1908]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 57/32, 
rkps [list Heleny Brandt do włady-
sława Pruszaka z 18.04.1909]. MNw, 
DDw, neg. nr 4914 [fot. obrazu]; ZIiF, 
nr inw. DI 41414 MNw, DI 95813/12 
MNw [fot. obrazu]. 

I.215

Mężczyzna wspinający się, ok. 1891, 
kat. II.315

Leżące dziki, ok. 1891, kat. II.315

I.216
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I.215 Powrót z polowania na dzika zimą, ok. 1891

Dzik; Epizod z polowania na dzika; Nach der Jagd; Po polowaniu; Po 
polowaniu na dzika; Powrót z polowania; Z polowania; Z pomyślnych łowów 
olej, płótno, 121 × 65 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.215
HIsTOrIA
Około połowy 1889 oglądany przez 
Cezarego Jellentę w pracowni artysty 
w Monachium. Przeznaczony do sprze-
daży na dorocznej wystawie w Mo-
nachium w 1893. Zapewne od 1894 
własność Klubu Myśliwskiego w war-
szawie, który funkcjonował do momen-
tu rozwiązania przez władze niemieckie 
w 1940. Pałac wraz z oficyną frontową 
spłonęły w 1944 roku.

wYsTAwY
1893 Monachium, Glaspalast  
(s. 11, nr kat. 183, il. na s. 35)
1896 warszawa, salon Krywulta 
1899 warszawa, Cesarskie Towarzystwo 
rozmnażania Zwierzyny Łowczej oraz 
Prawidłowego Myśliwstwa  
(s. 21, nr kat. 1) 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 90) 
1937 warszawa, TZsP (s. 14, nr kat. 11 
i il.)
1937 Berlin, Funkturm (?)

BIBLIOGrAFIA 
Jellenta 1889, s. 465; All. K.-Ch. 1893, 
Nr. 18, s. 477; Tyg. Il. 1894, nr 9, s. 142, 
il. na s. 129; Bluszcz 1894, s. 32; Świat 
1895, il. na s. 13; Gaz. Nar. 1896, s. 1; 
J. ryszkiewicz 1896, s. 911; wawrze-
niecki 1896, s. 505; wędrowiec 1896, 
s. 305; Tyg. Il. 1897, nr 2, s. 37; Daniło-
wicz-strzelbicki 1899, s. 476; Łow. Pol. 
1899, s. 4; wędrowiec 1899, nr 50, il. na 
s. 996; Kur. warsz. 1899, s. 4; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; sprawozd. TZsP 
1937, s. nlb. 39; Płażewska 1966, s. 367.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Po polo
waniu]. MNw, DDw, neg. nr 1643, 100151 
[fot. przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 41407 
MNw [fot. obrazu]. 

I.216 Powrót z polowania na dzika, 1908

Polowanie na dzika; Po polowaniu; Powrót z łowów; Powrót z polowania 
olej, płótno, 64 × 100 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | [nieczyt.] 
miejsce przechowywania nieznane

Motyw myśliwych pojawia się w twórczości Brandta wielokrotnie, najczęściej są 
to sceny wyjazdu lub powrotu z łowów. Na obu płótnach artysta ukazał trudny 
moment transportu dzika po zakończeniu pomyślnego polowania. Do pierwsze-
go z obrazów przygotował wstępne szkice rysunkowe postaci myśliwego ujętego 
w skrócie perspektywicznym i dwa szkice łba dzika. Zastosował analogiczny 
schemat kompozycyjny, w sposób dosłowny powtórzył centralną grupę z po-
stacią myśliwego widocznego z lewej strony płótna, konia idącego pod górę 
i popędzającego go woźnicy. 

Według informacji w polskiej prasie obraz Powrót z polowania na dzika zimą 
miał być prezentowany na międzynarodowej wystawie łowieckiej zorganizo-
wanej w salach wystawowych w Wieży Radiowej w Berlinie od 3 do 21 listopa-
da 1937 roku. W katalogu wystawy brak wzmianek na temat eksponowania na 
niej dzieł polskich artystów. Zapewne były prezentowane dodatkowo, ponieważ 
wspomina o nich W. Lindemann w sprawozdaniu z wystawy zamieszczonym na 
łamach czasopisma „Las Polski” 1. 

K.Z.-P.
 
1  Lindemann 1937, s. 478. Autor informuje o wystawionych dziełach 

m.in. Józefa Brandta, Juliana Fałata i Alfreda Wierusza-Kowalskiego.

I.216
HIsTOrIA
Po wystawie w TZsP w 1909 kupiony 
przez szymona Neumana, należał do 
niego jeszcze w 1926. 

wYsTAwY
1908 Kraków, Pałac sztuki  
(s. 3, nr kat. 1) 
1908–1909 warszawa, TZsP (nr kat. 27)
1916 warszawa (s. 1, nr kat. 10)
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 32) 

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1908, s. 6; Świat 1908, nr 50, 
il. na s. 11; sprawozd. TZsP 1908, s. 14; 
Korpal 1908, s. 20; skorobohata-stan-
kiewicz 1909, s. 6; sprawozd. TZsP 
1909, s. 26; Tyg. Il. 1911, nr 2, il. na s. 25; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Za-
krzewski 1947, s. 169 [jako Polowanie 
na lisa]; wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 134 [dat. 1907]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 3 [dat. 1908]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 57/32, 
rkps [list Heleny Brandt do włady-
sława Pruszaka z 18.04.1909]. MNw, 
DDw, neg. nr 4914 [fot. obrazu]; ZIiF, 
nr inw. DI 41414 MNw, DI 95813/12 
MNw [fot. obrazu]. 

I.215

Mężczyzna wspinający się, ok. 1891, 
kat. II.315

Leżące dziki, ok. 1891, kat. II.315

I.216
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I.217 Napad, 1892

A sudden Attac; Der Ueberfall, Ein Überfall; Epizod z wojen szwedzkich; 
Husarenüberfall; Lisowczyk; Lisowczycy; Una sorpresa 
olej, płótno, 98 × 164 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
Museo revoltella w Trieście, nr inw. 114 
Kupiony od artysty w 1892.

I.217
HIsTOrIA
Kupiony do zbiorów Muzeum revoltella 
w Trieście podczas trwania międzyna-
rodowej wystawy w Glaspalast w Mo-
nachium, która trwała od czerwca do 
października 1892 roku. Świadczy o tym 
informacja korespondenta „Tygodnika 
Ilustrowanego” z 20 sierpnia. Prawdo-
podobnie przed przekazaniem właści-
cielowi w 1893 obraz został zaprezento-
wany na wystawie w Chicago (w dziale 
niemieckim) i nagrodzony medalem.

wYsTAwY
1892 Monachium, Glaspalast  
(s. 12, nr kat. 254, il. na s. 73)
1893 Chicago, world’s Columbian Expo-
sition (s. 116, nr kat. 169, il. na s. 60, 
s. nlb., nr kat. 4904) 

BIBLIOGrAFIA
Echo Muz. Teatr. Artyst. 1892, s. 372; 
Jankowski 1892, s. 2; Pecht 1892a, 
s. 290; Peters 1892, s. 408; Tyg. Il. 1892, 
nr 138, s. 127; sosnowski 1893, s. 2; 
swieykowski 1905, s. 277; Kulikowski 
1908, s. 1; synoradzki 1911, s. 163; 
Kopera 1929, s. 334, 339; Zakrzewski 
1947, s. 168; Olchowska-schmidt 1999, 
s. 11–12; Drexlerowa, Olszewski 2005, 
s. 148, 154, s. 155; Jedlińska 2015, s. 54. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 83; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2.Drewniane zabudowania gospodarcze, lata 70.–80. XIX w., kat. V. 74

I.218 Modlitwa, 1893

Ein Gebet; Kozacy ukraińscy na wędrówce; Legenda o obrazie Matki Boskiej 
ormiańskiej wywiezionym z Kamieńca Podolskiego w r. 1672; Matka Boska 
na stepie; Matka Boska Ormiańska; Modlitwa Ormian; Modlitwa na stepie 
(Matka Boska Poczajowska); Modlitwa wieczorna na stepie; Nocleg na 
stepie uciekających Ormian z obrazem N.P. przed nawałą tatarską; Nocleg 
w stepie; Odebranie od Tatarów cudownego obrazu Matki Boskiej Ormianie 
ukraińscy na wędrówce; Postój; Przewiezienie obrazu Matki Boskiej; 
rast; Ucieczka Ormian z obrazem Matki Boskiej; Ucieczka przed Tatarami 
pod opieką cudownego obrazu Matki Boskiej; wywiezienie Matki Boskiej 
Ormiańskiej z Kamieńca Podolskiego
olej, płótno, 228 × 453,5
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy 
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-3628
Przejęty w 1940 ze zbiorów zamkniętego przez władze radzieckie Muzeum 
im. książąt Lubomirskich we Lwowie.

I.218
HIsTOrIA 
we wrześniu lub w październiku 1894, 
podczas prezentacji na Powszechnej wy-
stawie Krajowej we Lwowie, kupiony przez 
austriackiego ministra wyznań i oświece-
nia (za 20 tysięcy koron). w grudniu re-
skryptem c.k. namiestnictwa przekazany 
w depozyt do Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Lwowie „celem publicz-
nego wystawienia”; wpisany do inwenta-
rza jako Kozacy ukraińscy na wędrówce 
(nr inw. 888). Na wystawie w wiedeńskim 
Künstlerhausie nagrodzony wielkim 
złotym medalem ufundowanym przez 
arcyksięcia Karola Ludwika. Dopiero po jej 
zamknięciu, w lipcu 1895 przywieziony do 
Lwowa i umieszczony w Galerii Obrazów 
Muzeum im. ks. Lubomirskich, już pod 
tytułem Modlitwa. wyróżniony nagrodą 
im. Probusa Barczewskiego za rok 1894, 
przyznawaną przez Akademię Umie-
jętności w Krakowie. Z 1896 pochodzi 
fotograwiura obrazu wykonana z przezna-
czeniem na premium dla członków TPsP 
we Lwowie. 

wYsTAwY
1893 Monachium, Glaspalast  
(s. 11, nr kat. 182)
1893–1894 Monachium, Akademie 
der Künste
1894 Lwów, PwK, sztuka współczesna 
(s. 12, nr kat. 31, il. fragm., wystawiony 
hors concours)
1895 wiedeń, Künstlerhaus 
(s. 62, nr kat. 352)
2003–2004 sopot, Państwowa Galeria 
sztuki, MNK (s. nlb., nr kat. i il. VI)
2013 sopot, Państwowa Galeria sztuki 
(s. 23, il.)

Podczas pierwszych prezentacji w latach 1893–1895 obie wersje obrazu były 
określone autorskim tytułem Modlitwa. Być może Brandt chciał w ten sposób 
zaakcentować uniwersalny wymiar ich przesłania, nie wnikając w historyczny 
aspekt przedstawionej sceny. Wydaje się, że początkowo był on nieczytelny dla 
odbiorców dzieła pokazanego we Lwowie, ponieważ do inwentarza ZNiO zostało 
ono wpisane jako Kozacy ukraińscy na wędrówce. Dopiero tytuł Ucieczka Ormian 
z obrazem Matki Boskiej, po raz pierwszy wzmiankowany pod koniec 1894 roku 
w „Bluszczu” w kontekście przygotowywania drugiej wersji dzieła, zwracał uwa-
gę na historyczny kontekst tematu1. Tam także znalazła się informacja o użycze-
niu artyście ryciny z wizerunkiem Matki Boskiej Ormiańskiej przez kolekcjonera 
zabytków historyczno-religijnych dr. Teofila Rewolińskiego z Radomia2. Z kolei 
powiązanie pierwszej wersji obrazu z tłem historycznym sugerował tytuł Wywie-
zienie Matki Boskiej Ormiańskiej z Kamieńca Podolskiego zamieszczony w „Kurierze 
Lwowskim” w 1896 roku w związku z przygotowywaniem jego reprodukcji jako 

I.217
I.218



256 257MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.217 Napad, 1892

A sudden Attac; Der Ueberfall, Ein Überfall; Epizod z wojen szwedzkich; 
Husarenüberfall; Lisowczyk; Lisowczycy; Una sorpresa 
olej, płótno, 98 × 164 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
Museo revoltella w Trieście, nr inw. 114 
Kupiony od artysty w 1892.

I.217
HIsTOrIA
Kupiony do zbiorów Muzeum revoltella 
w Trieście podczas trwania międzyna-
rodowej wystawy w Glaspalast w Mo-
nachium, która trwała od czerwca do 
października 1892 roku. Świadczy o tym 
informacja korespondenta „Tygodnika 
Ilustrowanego” z 20 sierpnia. Prawdo-
podobnie przed przekazaniem właści-
cielowi w 1893 obraz został zaprezento-
wany na wystawie w Chicago (w dziale 
niemieckim) i nagrodzony medalem.

wYsTAwY
1892 Monachium, Glaspalast  
(s. 12, nr kat. 254, il. na s. 73)
1893 Chicago, world’s Columbian Expo-
sition (s. 116, nr kat. 169, il. na s. 60, 
s. nlb., nr kat. 4904) 

BIBLIOGrAFIA
Echo Muz. Teatr. Artyst. 1892, s. 372; 
Jankowski 1892, s. 2; Pecht 1892a, 
s. 290; Peters 1892, s. 408; Tyg. Il. 1892, 
nr 138, s. 127; sosnowski 1893, s. 2; 
swieykowski 1905, s. 277; Kulikowski 
1908, s. 1; synoradzki 1911, s. 163; 
Kopera 1929, s. 334, 339; Zakrzewski 
1947, s. 168; Olchowska-schmidt 1999, 
s. 11–12; Drexlerowa, Olszewski 2005, 
s. 148, 154, s. 155; Jedlińska 2015, s. 54. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 83; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2.Drewniane zabudowania gospodarcze, lata 70.–80. XIX w., kat. V. 74

I.218 Modlitwa, 1893

Ein Gebet; Kozacy ukraińscy na wędrówce; Legenda o obrazie Matki Boskiej 
ormiańskiej wywiezionym z Kamieńca Podolskiego w r. 1672; Matka Boska 
na stepie; Matka Boska Ormiańska; Modlitwa Ormian; Modlitwa na stepie 
(Matka Boska Poczajowska); Modlitwa wieczorna na stepie; Nocleg na 
stepie uciekających Ormian z obrazem N.P. przed nawałą tatarską; Nocleg 
w stepie; Odebranie od Tatarów cudownego obrazu Matki Boskiej Ormianie 
ukraińscy na wędrówce; Postój; Przewiezienie obrazu Matki Boskiej; 
rast; Ucieczka Ormian z obrazem Matki Boskiej; Ucieczka przed Tatarami 
pod opieką cudownego obrazu Matki Boskiej; wywiezienie Matki Boskiej 
Ormiańskiej z Kamieńca Podolskiego
olej, płótno, 228 × 453,5
sygn. p.d.: Józef Brandt z Warszawy 
Lwowska Narodowa Galeria sztuki im. Borysa woźnickiego, nr inw. Ż-3628
Przejęty w 1940 ze zbiorów zamkniętego przez władze radzieckie Muzeum 
im. książąt Lubomirskich we Lwowie.

I.218
HIsTOrIA 
we wrześniu lub w październiku 1894, 
podczas prezentacji na Powszechnej wy-
stawie Krajowej we Lwowie, kupiony przez 
austriackiego ministra wyznań i oświece-
nia (za 20 tysięcy koron). w grudniu re-
skryptem c.k. namiestnictwa przekazany 
w depozyt do Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Lwowie „celem publicz-
nego wystawienia”; wpisany do inwenta-
rza jako Kozacy ukraińscy na wędrówce 
(nr inw. 888). Na wystawie w wiedeńskim 
Künstlerhausie nagrodzony wielkim 
złotym medalem ufundowanym przez 
arcyksięcia Karola Ludwika. Dopiero po jej 
zamknięciu, w lipcu 1895 przywieziony do 
Lwowa i umieszczony w Galerii Obrazów 
Muzeum im. ks. Lubomirskich, już pod 
tytułem Modlitwa. wyróżniony nagrodą 
im. Probusa Barczewskiego za rok 1894, 
przyznawaną przez Akademię Umie-
jętności w Krakowie. Z 1896 pochodzi 
fotograwiura obrazu wykonana z przezna-
czeniem na premium dla członków TPsP 
we Lwowie. 

wYsTAwY
1893 Monachium, Glaspalast  
(s. 11, nr kat. 182)
1893–1894 Monachium, Akademie 
der Künste
1894 Lwów, PwK, sztuka współczesna 
(s. 12, nr kat. 31, il. fragm., wystawiony 
hors concours)
1895 wiedeń, Künstlerhaus 
(s. 62, nr kat. 352)
2003–2004 sopot, Państwowa Galeria 
sztuki, MNK (s. nlb., nr kat. i il. VI)
2013 sopot, Państwowa Galeria sztuki 
(s. 23, il.)

Podczas pierwszych prezentacji w latach 1893–1895 obie wersje obrazu były 
określone autorskim tytułem Modlitwa. Być może Brandt chciał w ten sposób 
zaakcentować uniwersalny wymiar ich przesłania, nie wnikając w historyczny 
aspekt przedstawionej sceny. Wydaje się, że początkowo był on nieczytelny dla 
odbiorców dzieła pokazanego we Lwowie, ponieważ do inwentarza ZNiO zostało 
ono wpisane jako Kozacy ukraińscy na wędrówce. Dopiero tytuł Ucieczka Ormian 
z obrazem Matki Boskiej, po raz pierwszy wzmiankowany pod koniec 1894 roku 
w „Bluszczu” w kontekście przygotowywania drugiej wersji dzieła, zwracał uwa-
gę na historyczny kontekst tematu1. Tam także znalazła się informacja o użycze-
niu artyście ryciny z wizerunkiem Matki Boskiej Ormiańskiej przez kolekcjonera 
zabytków historyczno-religijnych dr. Teofila Rewolińskiego z Radomia2. Z kolei 
powiązanie pierwszej wersji obrazu z tłem historycznym sugerował tytuł Wywie-
zienie Matki Boskiej Ormiańskiej z Kamieńca Podolskiego zamieszczony w „Kurierze 
Lwowskim” w 1896 roku w związku z przygotowywaniem jego reprodukcji jako 

I.217
I.218



258 259MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.219  Szkic do „Matki Boskiej Ormiańskiej”, 
ok. 1893–1894  

Das Gebet; Gebet in der steppe; Matka Boska Poczajowska, szkic; 
Modlitwa na stepie
olej, płótno, 65 × 120
sygn. p.d.: J. Brandt | z Warszawy
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 411 MNw (d. 232673)
Kupiony w czerwcu 1967 od władysława różyckiego z Piaseczna. 
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Lw. 1894, nr 325, s. 5; Świat 1894, nr 19, 
s. 459; Tyg. Il. 1894, nr 41, s. 239; Das 
Vaterland 1895, Nr. 134, s. 6; Gaz. Nar. 
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lewik 1926, s. 403 [opisany jako dwa 
dzieła, Modlitwa i Nocleg na stepie]; 
Kopera 1929, s. 339 [w zbiorach Galerii 
Miejskiej we Lwowie]; PsB, t. 2, 1936, 
s. 390; Zakrzewski 1947, s. 168; wierciń-
ska 1969, s. 32; Dużyk 1972, s. 176, 194; 
Apanowicz 1985, s. nlb. 14; Bühler 1993, 
s. 115; Olchowska-schmidt 1996, s. 17, 
25, 30; Bühler 1998, s. 111; Posiadała 
1998, s. 8; Malinowski 2003, s. 182; 
Chomyn 2006, s. 62, il. [dat. ok. 1890]; 
Feliksiak 2011, s. 341–385 [dat. 1894]; 
Bartoszek 2015, s. 35, il. na s. 34 [dat. 
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ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Matka 
Boska Ormiańska]. Lwowska Naro-
dowa Naukowa Biblioteka Ukrainy 
im. wasyla stefanyka, Oddział ręko-
pisów, Zespół 54: Archiwum Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Dział I: 
Akta protokołowane, Akta dotyczą
ce działalności 1895, sygn. 78, rkps, 
s. 290–295, 308–315 [korespondencja 
dotycząca przekazania obrazu w de-
pozyt do zbiorów ZNiO, dokumenty 
związane z jego transportem do Lwo-
wa]; Dział V: Akta dyrekcji ZNiO, Akta 
dyrekcji ZNiO za rok 1895, sygn. 14, 
rkps, s. 10, 38 [kronika czynności ZNiO 
za grudzień 1894 i czerwiec–sierpień 
1895]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 
69, rkps [list Józefa Brandta do organi-
zatorów PwK we Lwowie z 21.03.1894]. 

premium dla członków lwowskiego TPSP3. Można z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przyjąć tezę, że uczeń Brandta i zaprzyjaźniony z nim malarz Apolo-
niusz Kędzierski był osobą odpowiedzialną za niesłuszne przypisanie dziełu 
ze zbiorów warszawskich tytułu Matka Boska Poczajowska. W liście stanowiącym 
rodzaj certyfikatu autentyczności obrazu, skierowanym 20 grudnia 1926 do nie-
znanego adresata (być może Janiny Stodolskiej lub osoby z grona pracowników 
MNW), pisał: „Nie wątpię, że obraz »Modlitwa«, właściwie »Matka Boska Pocza-
jowska« — według legendy kronikarskiej, Brandt malował [...] w czasie swojej 
obecności w Orońsku, przerabiał parokrotnie i z tego powstały dwa warianty 
tegoż przedmiotu [...]”4.

Scenę modlitwy wiernych przed obrazem Matki Bożej Brandt osnuł na kan-
wie wydarzeń towarzyszących opuszczeniu przez Ormian zajętego przez Turków 
Kamieńca Podolskiego jesienią 1672 roku. Otrzymali oni zgodę władz na wyjście 
z miasta, jednak pod warunkiem osiedlenia się na terytorium Imperium Osmań-
skiego, co wykluczało marsz w kierunku granicy z Polską. W grupie uchodźców 
było także kilkanaście mniszek ze zgromadzenia tercjarek, które opiekowały 
się potajemnie wywiezionym z Kamieńca, słynącym cudami obrazem Matki 
Bożej Ormiańskiej5. W 1914 roku Michał Rolle wskazał na jedno z „opowiadań 
historycznych” swego ojca, Józefa Apolinarego Rollego, które miało być źródłem 
inspiracji dla lwowskiego obrazu Modlitwa6. Zarówno przedstawiona na płótnie 
sytuacja, stepowa sceneria oraz sugestywny nastrój zdają się doskonale odzwier-
ciedlać słowa pisarza: „Szary, cichy gwiaździsty wieczór otulił step Urzyjski 
muślinowym mgły rąbkiem, ognie taboru zabłysły, czaty złożone ze spokojnych 
obywateli wysunęły się na wytknięte stanowiska, a w środku tak zaimprowizo-
wanej osady, na przewróconej maży, kosztownym »kilimem« perskim okrytej, 
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stanął skromny wizerunek Matki Chrystusowej a opiekunki wędrowców! Miasto 
rzęsistego i jarzącego świec szeregu uboga lampka olejna oświecała ciemne 
rysy Bogarodzicy. Po skończonych nieszporach uklękły przed nią zakonnice, 
odmawiając modlitwy wieczorne [...]. Znużeni podróżni do snu się układali, 
zmieniając się kolejno przed ołtarzem. Nieustanna adoracją zdobywano wiarę 
w pomyślność tej bez wytkniętego celu podróży... Szli na południe? Do jakiego 
właściwie miejsca? Nie wiedzieli wcale! Ona wskaże! — myśleli, zwracając się 
z nabożeństwem i ufnością w stronę wizerunku świętego”7. 

Obie wersje dzieła wykazują niewielkie różnice w ugrupowaniu i pozach 
postaci. Tym, co je najbardziej odróżnia, jest ton barwny oraz efekty lumini-
styczne — środki artystycznego wyrazu, którymi autor buduje specyficzną aurę 
i nastrój tej sceny. Płótno ze zbiorów lwowskich, zgodnie z opisem Rollego, 
spowija delikatny woal mgły, w której roztapiają się szczegóły kompozycji, za-
cierają linie rysunku. Miękko nakładane plamy stłumionych, jakby spopielałych 
barw stapiają się w jednolitą, wyciszoną harmonię błękitów, zieleni i szarości, 
ożywioną dyskretnym światłem lamp oliwnych. Obraz warszawski, a przede 
wszystkim poprzedzający jego namalowanie szkic centralnej grupy postaci od-
znacza się mocniejszym nasyceniem barw, większą ekspresją w wydobyciu kon-
trastu refleksów światła rozpraszającego mrok. Niezależnie od tych różnic w obu 

ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471365 [drzeworyt zamiesz-
czony w „Velhagen und Klasings Mo-
natshefte”, Juni 1897].

I.219
HIsTOrIA 
Pomiędzy grudniem 1903 a lutym 1904 
wystawiony na sprzedaż w Galerie Hei-
nemann w Monachium (jako własność 
artysty). Podczas wystawy w TZsP 
w 1926 należał do Heleny Brandt. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 48)
1997–1998 Hokkaido, Obihiro Museum 
of Art [i inne miejsca] (s. 43, 117, 
nr kat. i il. 10)
1998 MNw (s. 56, nr kat. i il. 11)
1999 warszawa, Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza 
1999 MNw, MwP (s. nlb. 4, dat. 
ok. 1890; na s. nlb. 3 il. innej wersji 
obrazu, MNw nr inw. MP 970) 
2000–2001 salamanka, Caja Duero 
(s. 146, nr kat. 37, il. na s. 147) 
2001–2002 warszawa, MwP  
(s. 459, nr kat. 178, il. na s. 153)
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 27, nr kat. I/11, il.)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi 
(s. 133, il.) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 188, il. na s. 131)

BIBLIOGrAFIA 
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I.220 Modlitwa w stepie, 1894

Das Gebet; Matka Boska na stepie; Matka Boska Ormiańska; Matka Boska 
Poczajowska; Modlitwa; Modlitwa przed cudownym obrazem; Modlitwa 
przed obrazem N. Marii Panny; Modlitwa wieczorna; Na stepie; Ucieczka 
Ormian z obrazem Matki Boskiej
olej, płótno, 151 × 303
sygn. l.d.: JB
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 970 MNw (d. 72263)
Kupiony w styczniu 1927 od Janiny stodolskiej. 
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I.219  Szkic do „Matki Boskiej Ormiańskiej”, 
ok. 1893–1894  

Das Gebet; Gebet in der steppe; Matka Boska Poczajowska, szkic; 
Modlitwa na stepie
olej, płótno, 65 × 120
sygn. p.d.: J. Brandt | z Warszawy
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 411 MNw (d. 232673)
Kupiony w czerwcu 1967 od władysława różyckiego z Piaseczna. 
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Bartoszek 2015, s. 35, il. na s. 34 [dat. 
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ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Matka 
Boska Ormiańska]. Lwowska Naro-
dowa Naukowa Biblioteka Ukrainy 
im. wasyla stefanyka, Oddział ręko-
pisów, Zespół 54: Archiwum Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Dział I: 
Akta protokołowane, Akta dotyczą
ce działalności 1895, sygn. 78, rkps, 
s. 290–295, 308–315 [korespondencja 
dotycząca przekazania obrazu w de-
pozyt do zbiorów ZNiO, dokumenty 
związane z jego transportem do Lwo-
wa]; Dział V: Akta dyrekcji ZNiO, Akta 
dyrekcji ZNiO za rok 1895, sygn. 14, 
rkps, s. 10, 38 [kronika czynności ZNiO 
za grudzień 1894 i czerwiec–sierpień 
1895]. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 
69, rkps [list Józefa Brandta do organi-
zatorów PwK we Lwowie z 21.03.1894]. 

premium dla członków lwowskiego TPSP3. Można z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przyjąć tezę, że uczeń Brandta i zaprzyjaźniony z nim malarz Apolo-
niusz Kędzierski był osobą odpowiedzialną za niesłuszne przypisanie dziełu 
ze zbiorów warszawskich tytułu Matka Boska Poczajowska. W liście stanowiącym 
rodzaj certyfikatu autentyczności obrazu, skierowanym 20 grudnia 1926 do nie-
znanego adresata (być może Janiny Stodolskiej lub osoby z grona pracowników 
MNW), pisał: „Nie wątpię, że obraz »Modlitwa«, właściwie »Matka Boska Pocza-
jowska« — według legendy kronikarskiej, Brandt malował [...] w czasie swojej 
obecności w Orońsku, przerabiał parokrotnie i z tego powstały dwa warianty 
tegoż przedmiotu [...]”4.

Scenę modlitwy wiernych przed obrazem Matki Bożej Brandt osnuł na kan-
wie wydarzeń towarzyszących opuszczeniu przez Ormian zajętego przez Turków 
Kamieńca Podolskiego jesienią 1672 roku. Otrzymali oni zgodę władz na wyjście 
z miasta, jednak pod warunkiem osiedlenia się na terytorium Imperium Osmań-
skiego, co wykluczało marsz w kierunku granicy z Polską. W grupie uchodźców 
było także kilkanaście mniszek ze zgromadzenia tercjarek, które opiekowały 
się potajemnie wywiezionym z Kamieńca, słynącym cudami obrazem Matki 
Bożej Ormiańskiej5. W 1914 roku Michał Rolle wskazał na jedno z „opowiadań 
historycznych” swego ojca, Józefa Apolinarego Rollego, które miało być źródłem 
inspiracji dla lwowskiego obrazu Modlitwa6. Zarówno przedstawiona na płótnie 
sytuacja, stepowa sceneria oraz sugestywny nastrój zdają się doskonale odzwier-
ciedlać słowa pisarza: „Szary, cichy gwiaździsty wieczór otulił step Urzyjski 
muślinowym mgły rąbkiem, ognie taboru zabłysły, czaty złożone ze spokojnych 
obywateli wysunęły się na wytknięte stanowiska, a w środku tak zaimprowizo-
wanej osady, na przewróconej maży, kosztownym »kilimem« perskim okrytej, 
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stanął skromny wizerunek Matki Chrystusowej a opiekunki wędrowców! Miasto 
rzęsistego i jarzącego świec szeregu uboga lampka olejna oświecała ciemne 
rysy Bogarodzicy. Po skończonych nieszporach uklękły przed nią zakonnice, 
odmawiając modlitwy wieczorne [...]. Znużeni podróżni do snu się układali, 
zmieniając się kolejno przed ołtarzem. Nieustanna adoracją zdobywano wiarę 
w pomyślność tej bez wytkniętego celu podróży... Szli na południe? Do jakiego 
właściwie miejsca? Nie wiedzieli wcale! Ona wskaże! — myśleli, zwracając się 
z nabożeństwem i ufnością w stronę wizerunku świętego”7. 

Obie wersje dzieła wykazują niewielkie różnice w ugrupowaniu i pozach 
postaci. Tym, co je najbardziej odróżnia, jest ton barwny oraz efekty lumini-
styczne — środki artystycznego wyrazu, którymi autor buduje specyficzną aurę 
i nastrój tej sceny. Płótno ze zbiorów lwowskich, zgodnie z opisem Rollego, 
spowija delikatny woal mgły, w której roztapiają się szczegóły kompozycji, za-
cierają linie rysunku. Miękko nakładane plamy stłumionych, jakby spopielałych 
barw stapiają się w jednolitą, wyciszoną harmonię błękitów, zieleni i szarości, 
ożywioną dyskretnym światłem lamp oliwnych. Obraz warszawski, a przede 
wszystkim poprzedzający jego namalowanie szkic centralnej grupy postaci od-
znacza się mocniejszym nasyceniem barw, większą ekspresją w wydobyciu kon-
trastu refleksów światła rozpraszającego mrok. Niezależnie od tych różnic w obu 

ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471365 [drzeworyt zamiesz-
czony w „Velhagen und Klasings Mo-
natshefte”, Juni 1897].
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HIsTOrIA 
Pomiędzy grudniem 1903 a lutym 1904 
wystawiony na sprzedaż w Galerie Hei-
nemann w Monachium (jako własność 
artysty). Podczas wystawy w TZsP 
w 1926 należał do Heleny Brandt. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 48)
1997–1998 Hokkaido, Obihiro Museum 
of Art [i inne miejsca] (s. 43, 117, 
nr kat. i il. 10)
1998 MNw (s. 56, nr kat. i il. 11)
1999 warszawa, Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza 
1999 MNw, MwP (s. nlb. 4, dat. 
ok. 1890; na s. nlb. 3 il. innej wersji 
obrazu, MNw nr inw. MP 970) 
2000–2001 salamanka, Caja Duero 
(s. 146, nr kat. 37, il. na s. 147) 
2001–2002 warszawa, MwP  
(s. 459, nr kat. 178, il. na s. 153)
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 27, nr kat. I/11, il.)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi 
(s. 133, il.) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 188, il. na s. 131)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; De-
rwojed 1969, s. 29, 37, il. 29; Bühler 
1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; Micke-
-Broniarek 2015, s. 16, 18, il. na s. 132–133.

I.220

I.220 Modlitwa w stepie, 1894

Das Gebet; Matka Boska na stepie; Matka Boska Ormiańska; Matka Boska 
Poczajowska; Modlitwa; Modlitwa przed cudownym obrazem; Modlitwa 
przed obrazem N. Marii Panny; Modlitwa wieczorna; Na stepie; Ucieczka 
Ormian z obrazem Matki Boskiej
olej, płótno, 151 × 303
sygn. l.d.: JB
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 970 MNw (d. 72263)
Kupiony w styczniu 1927 od Janiny stodolskiej. 
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ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Lagerbuch Kommission, 
sygn. LB-05–4, rkps, s. 2 [przyjęty 
w komis 1903, wydany artyście 1904]. 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
1620, t. 1, s. 57 [opinia Anny Gradow-
skiej na komisję zakupów MNw].

I.220
HIsTOrIA 
według informacji z listu Apoloniusza 
Kędzierskiego (w Archiwum MNw) 
„pierwsze szkice do obrazu robione 
były w Orońsku, roku mniej więcej 
1890* (autor listu podaje tę informację 
w kontekście dzieła ze zbiorów MNw, 
jednak wydaje się ona bardziej ade-
kwatna w odniesieniu do pierwszej 
wersji obrazu). Ukończony w paździer-
niku lub na początku listopada 1894, 
prawdopodobnie w Orońsku. Dochód 
z jego ekspozycji w TZsP w 1895 arty-
sta przeznaczył na zasilenie funduszu 
budowy nowego gmachu Towarzystwa. 
Podczas wystawy w TZsP 1926 był 
własnością Janiny stodolskiej. Na 
rachunku zakupu przez MNw figurują 
błędne wymiary 102 × 251 oraz tytuł 
Matka Boska Poczajowska; dane te 
niesłusznie utrwaliły się w późniejszej 
literaturze. Obraz wywieziony w czasie 
II wojny światowej, rewindykowany 
z Zsrr we wrześniu 1956. Od kwietnia 
1967 do marca 1972 eksponowany jako 
depozyt MNw na Zamku w Lidzbarku 
warmińskim, a od 23 marca 1972 do 
1978 w Muzeum na Zamku w Kętrzynie.

*  List Apoloniusza Kędzierskiego do 

nieznanego adresata z 20 grudnia 1926, 

MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn.4/2.

wYsTAwY 
1895 warszawa, TZsP [1] 
1921 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 9) 
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10) 
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 5)
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 193, 194, nr kat. 8, il. 22)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 26) 
1991 radom, MO (s. 19, 53, nr kat. 33)

BIBLIOGrAFIA 
Bluszcz 1894, nr 47, s. 376; Niwa 1894, 
nr 20, s. 482 [błędna informacja o wy-
stawie w Monachium]; sprawozd. 
TZsP 1894, s. 5, 19, 29; Echo Muz., 
Teatr. i Art. 1895, nr 2, s. 22; Jellenta 
1895, s. 564, 565; Kwacz. 1895, s. 1; 
Kur. warsz. 1895, nr 10, s. 3; Male-
szewski 1895, s. 49, 50; sprawozd. 
TZsP 1895, s. 5, 15, 17; Tyg. Il. 1895, 
nr 3, s. 51, nr 5, s. 87, nr 6, s. 103, nr 8, 
s. 135; Kur. Lw. 1896, nr 81, s. 1; Piąt-
kowski 1896, s. 22; Mutermilch 1898, 
s. 58; Tyg. Il. 1900, nr 2, s. 35 [błędnie 

umieszczona il. obrazu ze zbiorów 
ZNiO]; wankie 1921a, s. 9; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 35; Husarski 1929, 
il. na s. 366; Kat. zbiorów MNw 1938, 
s. 12, nr kat. 23, tabl. 8 [wym. 102 × 
251, dat. ok. 1890]; Kat. obrazów wy-
wiezionych 1951, s. 30, nr kat. i il. 64 
[wym. 102 × 251]; Cat. of paintings 
removed 1953, s. 30, nr kat. i il. 59 
[wym. 102 × 251]; Drewniewska 1961, 
s. 216; A. wojciechowski 1967, s. 26, 
28; Apanowicz 1968, s. 265; wierciń-
ska 1968, s. 110, 131; wiercińska 1969, 
s. 32; Derwojed 1969, s. 29; Krilatij 
1969, s. 14; Kat. zbiorów MNw 1975, 
s. 72, nr kat. i il. 164 [wymiary 102 × 251, 
dat. ok. 1890]; sowińska 1976, s. 44, 
il. na s. 43 [wymiary 102 × 251, dat. 
ok. 1890]; Cat. des collections MNV 
1979, s. 119, nr kat. i il. 162 [wymiary 102 
× 251, dat. ok. 1890]; w kręgu Brand-
ta 1985, s. nlb.; Bühler 1993, s. 115; 
Przewodnik MNw 1995, s. 148, il. [dat. 
ok. 1890]; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 17, 25, il. na s. 69; Palacz 1997, s. 78; 
Bühler 1998, s. 111; Przewodnik MNw 
1998, s. 167, 168, poz. 60, il. [dat. ok. 
1890]; Guide MNw 2001, s. 175, poz. 
60, il. [dat. ok. 1890]; Bołdok 2004, 
s. 242; Micke-Broniarek 2005, s. 58, 
59, 60, il. na s. 56–57; Guide NMw 
2006, s. 168, il. na s. 169 [dat. ok. 
1890]; Bernat 2007, s. 77, 80, 93, il. na 
s. 82–89 [dat. ok. 1890]; 1000 arcy-
dzieł 2008, s. 244, il.; Feliksiak 2011, 
s. 343–345, 371, 373–374 (przyp. 58), 
379, 380; Bartoszek 2015, s. 35, il. na 
s. 132–133 [dat. ok. 1890].

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 4/2, 
rkps [list Apoloniusza Kędzierskiego 
do nieznanego adresata z 20.12.1926, 
dołączony do dawnej karty inwen-
tarzowej oznaczonej nr 326]; DDw, 
neg. nr 125280, 65153 [neg. ze zbio-
rów TZsP]; ZIiF, nr inw. DI 39598 
MNw [fot. nieukończonego obrazu, 
ze zbiorów artysty], DI 39651 MNw, 
DI 95813/31 MNw [fot. obrazu, 
ok. 1926].

przypadkach przedstawiona przez Brandta scena wieczornej modlitwy w stepie 
przypomina tajemnicze misterium, w którym na równi z ludźmi uczestniczy 
zatopiona w sennej ciszy przyroda. Nad warstwą anegdotyczną tych obrazów 
dominuje wyciszony, liryczny nastrój, w którym wraża się głęboka religijność 
malarza8 i jego emocjonalny stosunek do natury. 

Nietypowy na tle twórczości Brandta, jedyny swoim rodzaju charakter ob-
razu Modlitwa podkreślali już współcześni artyście krytycy. Po jego pierwszej 
prezentacji w monachijskim Glaspalast korespondent „Dziennika Poznańskiego” 
pisał: „Obraz ten jest zdaniem znawców jednym z najlepszych, jakiemi Brandt 
wzbogacił sztukę narodową”9. Ciekawą, aczkolwiek dość kontrowersyjną opinię 
na temat pierwszej wersji dzieła zaprezentował Cezary Jellenta: „Jest ono [płót-
no] wybornie pomyślane, skomponowane i doskonale się tłumaczy; następnie, 
posiada piękne oświetlenie, wypływające z połączenia dwóch źródeł światła, 
od lampy i od niepewnego brzasku zbliżającego się dnia, wreszcie — co naj-
ważniejsza — jest zupełnie zimne. Tak jest, mimo całą dramatyczność treści, jej 
niewątpliwą poezyą i niepospolitą efektowność, obraz nie oddziaływa, nie wzru-
sza, gdy właśnie wzruszać choć cokolwiek powinien; nie posiada on głębokiego 
nastroju, do którego temat go wprost zobowiązuje”10.

E.M.-B.

1   Bluszcz 1894, nr 47, s. 376. Nie zmienia to faktu, że w Spra-
wozd. TZSP 1894 i 1895 obraz nadal występuje pod tytułem Modlitwa.

2   Ibidem, s. 376. Teofil Rewoliński (1821–1899), zasłużona postać dla 
Radomia, ceniony lekarz, wytrawny kolekcjoner medali i numizma-
tów, założyciel „Gazety Radomskiej”. 

3   Informacje te wydają się istotne w związku z dywagacjami współ-
czesnych badaczy próbujących powiązać temat obrazu lwowskie-
go z XVII-wiecznymi losami jednego z trzech słynących cudami 
wizerunków Matki Bożej — z kościoła ormiańskiego w Kamieńcu 
Podolskim, z kościoła Dominikanów w Latyczowie lub z kościoła 
w Tynnej (związany z rodem Humieckich). Igor Chomyn skłania 
się do uznania za temat dzieła Brandta peregrynacji po południo-
wo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej obrazu Matki Boskiej 
Latyczowskiej, natomiast Elżbieta Feliksiak — obrazu Matki Boskiej 
Tynneńskiej; zob. Chomyn 2006, s. 62; Feliksiak 2011, s. 370–380. 
Feliksiak uważa ponadto, że płótno ze zbiorów MNW jest wcześniej-
sze od lwowskiego i w przeciwieństwie do niego odnosi się do histo-
rii wizerunku Matki Boskiej Ormiańskiej z Kamieńca Podolskiego. 
O tym, jaki był zamysł samego Brandta, mogą w sposób pośredni 
świadczyć dwie fotografie z jego zbiorów — wizerunki przełożonych 
zakonu benedyktynek ormiańskich (zob. kat. V.91, V.92), założonego 
w latach 1675–1676 we Lwowie przez mniszki przybyłe z Kamieńca 
Podolskiego. Fotografie te były zapewne dla artysty wzorem do 
przedstawienia na płótnie strojów modlących się zakonnic.

4   List dołączony do dawnej karty inwentarzowej oznaczonej nr 326, 
rkps, MNW, Archiwum, Akta MNW, sygn. 4/2. Pisany zapewne 
w związku z zakupem obrazu przez MNW, co miało miejsce 5 stycz-
nia 1927.

5   Po długiej tułaczce opiekujących się nim Ormian cudowny obraz 
Matki Bożej w 1682 roku został przewieziony do Lwowa, a w 1699 
wrócił do Kamieńca Podolskiego.

6  Rolle 1914, s. 25.
7   Dr. Antoni J., Pod krzyżem [w:] Nowe Opowiadania Historyczne, Lwów 

1878, s. 31, 32.
8   Apoloniusz Kędzierski we wspomnianym już liście z 20 grudnia 

1926 przywołuje indywidualny, bardzo osobisty i płynący z uczuć 
religijnych zwyczaj artysty, który przed rozpoczęciem pracy nad 
obrazmi zapisywał węglem na spodzie płótna słowa „W imię Boga”.

9  Dzien. Pozn. 1893, s. 3.
10  Jellenta 1895, s. 565.
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ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Lagerbuch Kommission, 
sygn. LB-05–4, rkps, s. 2 [przyjęty 
w komis 1903, wydany artyście 1904]. 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
1620, t. 1, s. 57 [opinia Anny Gradow-
skiej na komisję zakupów MNw].

I.220
HIsTOrIA 
według informacji z listu Apoloniusza 
Kędzierskiego (w Archiwum MNw) 
„pierwsze szkice do obrazu robione 
były w Orońsku, roku mniej więcej 
1890* (autor listu podaje tę informację 
w kontekście dzieła ze zbiorów MNw, 
jednak wydaje się ona bardziej ade-
kwatna w odniesieniu do pierwszej 
wersji obrazu). Ukończony w paździer-
niku lub na początku listopada 1894, 
prawdopodobnie w Orońsku. Dochód 
z jego ekspozycji w TZsP w 1895 arty-
sta przeznaczył na zasilenie funduszu 
budowy nowego gmachu Towarzystwa. 
Podczas wystawy w TZsP 1926 był 
własnością Janiny stodolskiej. Na 
rachunku zakupu przez MNw figurują 
błędne wymiary 102 × 251 oraz tytuł 
Matka Boska Poczajowska; dane te 
niesłusznie utrwaliły się w późniejszej 
literaturze. Obraz wywieziony w czasie 
II wojny światowej, rewindykowany 
z Zsrr we wrześniu 1956. Od kwietnia 
1967 do marca 1972 eksponowany jako 
depozyt MNw na Zamku w Lidzbarku 
warmińskim, a od 23 marca 1972 do 
1978 w Muzeum na Zamku w Kętrzynie.

*  List Apoloniusza Kędzierskiego do 

nieznanego adresata z 20 grudnia 1926, 

MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn.4/2.

wYsTAwY 
1895 warszawa, TZsP [1] 
1921 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 9) 
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10) 
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek (nr kat. 5)
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 193, 194, nr kat. 8, il. 22)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 26) 
1991 radom, MO (s. 19, 53, nr kat. 33)

BIBLIOGrAFIA 
Bluszcz 1894, nr 47, s. 376; Niwa 1894, 
nr 20, s. 482 [błędna informacja o wy-
stawie w Monachium]; sprawozd. 
TZsP 1894, s. 5, 19, 29; Echo Muz., 
Teatr. i Art. 1895, nr 2, s. 22; Jellenta 
1895, s. 564, 565; Kwacz. 1895, s. 1; 
Kur. warsz. 1895, nr 10, s. 3; Male-
szewski 1895, s. 49, 50; sprawozd. 
TZsP 1895, s. 5, 15, 17; Tyg. Il. 1895, 
nr 3, s. 51, nr 5, s. 87, nr 6, s. 103, nr 8, 
s. 135; Kur. Lw. 1896, nr 81, s. 1; Piąt-
kowski 1896, s. 22; Mutermilch 1898, 
s. 58; Tyg. Il. 1900, nr 2, s. 35 [błędnie 

umieszczona il. obrazu ze zbiorów 
ZNiO]; wankie 1921a, s. 9; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 35; Husarski 1929, 
il. na s. 366; Kat. zbiorów MNw 1938, 
s. 12, nr kat. 23, tabl. 8 [wym. 102 × 
251, dat. ok. 1890]; Kat. obrazów wy-
wiezionych 1951, s. 30, nr kat. i il. 64 
[wym. 102 × 251]; Cat. of paintings 
removed 1953, s. 30, nr kat. i il. 59 
[wym. 102 × 251]; Drewniewska 1961, 
s. 216; A. wojciechowski 1967, s. 26, 
28; Apanowicz 1968, s. 265; wierciń-
ska 1968, s. 110, 131; wiercińska 1969, 
s. 32; Derwojed 1969, s. 29; Krilatij 
1969, s. 14; Kat. zbiorów MNw 1975, 
s. 72, nr kat. i il. 164 [wymiary 102 × 251, 
dat. ok. 1890]; sowińska 1976, s. 44, 
il. na s. 43 [wymiary 102 × 251, dat. 
ok. 1890]; Cat. des collections MNV 
1979, s. 119, nr kat. i il. 162 [wymiary 102 
× 251, dat. ok. 1890]; w kręgu Brand-
ta 1985, s. nlb.; Bühler 1993, s. 115; 
Przewodnik MNw 1995, s. 148, il. [dat. 
ok. 1890]; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 17, 25, il. na s. 69; Palacz 1997, s. 78; 
Bühler 1998, s. 111; Przewodnik MNw 
1998, s. 167, 168, poz. 60, il. [dat. ok. 
1890]; Guide MNw 2001, s. 175, poz. 
60, il. [dat. ok. 1890]; Bołdok 2004, 
s. 242; Micke-Broniarek 2005, s. 58, 
59, 60, il. na s. 56–57; Guide NMw 
2006, s. 168, il. na s. 169 [dat. ok. 
1890]; Bernat 2007, s. 77, 80, 93, il. na 
s. 82–89 [dat. ok. 1890]; 1000 arcy-
dzieł 2008, s. 244, il.; Feliksiak 2011, 
s. 343–345, 371, 373–374 (przyp. 58), 
379, 380; Bartoszek 2015, s. 35, il. na 
s. 132–133 [dat. ok. 1890].

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 4/2, 
rkps [list Apoloniusza Kędzierskiego 
do nieznanego adresata z 20.12.1926, 
dołączony do dawnej karty inwen-
tarzowej oznaczonej nr 326]; DDw, 
neg. nr 125280, 65153 [neg. ze zbio-
rów TZsP]; ZIiF, nr inw. DI 39598 
MNw [fot. nieukończonego obrazu, 
ze zbiorów artysty], DI 39651 MNw, 
DI 95813/31 MNw [fot. obrazu, 
ok. 1926].

przypadkach przedstawiona przez Brandta scena wieczornej modlitwy w stepie 
przypomina tajemnicze misterium, w którym na równi z ludźmi uczestniczy 
zatopiona w sennej ciszy przyroda. Nad warstwą anegdotyczną tych obrazów 
dominuje wyciszony, liryczny nastrój, w którym wraża się głęboka religijność 
malarza8 i jego emocjonalny stosunek do natury. 

Nietypowy na tle twórczości Brandta, jedyny swoim rodzaju charakter ob-
razu Modlitwa podkreślali już współcześni artyście krytycy. Po jego pierwszej 
prezentacji w monachijskim Glaspalast korespondent „Dziennika Poznańskiego” 
pisał: „Obraz ten jest zdaniem znawców jednym z najlepszych, jakiemi Brandt 
wzbogacił sztukę narodową”9. Ciekawą, aczkolwiek dość kontrowersyjną opinię 
na temat pierwszej wersji dzieła zaprezentował Cezary Jellenta: „Jest ono [płót-
no] wybornie pomyślane, skomponowane i doskonale się tłumaczy; następnie, 
posiada piękne oświetlenie, wypływające z połączenia dwóch źródeł światła, 
od lampy i od niepewnego brzasku zbliżającego się dnia, wreszcie — co naj-
ważniejsza — jest zupełnie zimne. Tak jest, mimo całą dramatyczność treści, jej 
niewątpliwą poezyą i niepospolitą efektowność, obraz nie oddziaływa, nie wzru-
sza, gdy właśnie wzruszać choć cokolwiek powinien; nie posiada on głębokiego 
nastroju, do którego temat go wprost zobowiązuje”10.

E.M.-B.

1   Bluszcz 1894, nr 47, s. 376. Nie zmienia to faktu, że w Spra-
wozd. TZSP 1894 i 1895 obraz nadal występuje pod tytułem Modlitwa.

2   Ibidem, s. 376. Teofil Rewoliński (1821–1899), zasłużona postać dla 
Radomia, ceniony lekarz, wytrawny kolekcjoner medali i numizma-
tów, założyciel „Gazety Radomskiej”. 

3   Informacje te wydają się istotne w związku z dywagacjami współ-
czesnych badaczy próbujących powiązać temat obrazu lwowskie-
go z XVII-wiecznymi losami jednego z trzech słynących cudami 
wizerunków Matki Bożej — z kościoła ormiańskiego w Kamieńcu 
Podolskim, z kościoła Dominikanów w Latyczowie lub z kościoła 
w Tynnej (związany z rodem Humieckich). Igor Chomyn skłania 
się do uznania za temat dzieła Brandta peregrynacji po południo-
wo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej obrazu Matki Boskiej 
Latyczowskiej, natomiast Elżbieta Feliksiak — obrazu Matki Boskiej 
Tynneńskiej; zob. Chomyn 2006, s. 62; Feliksiak 2011, s. 370–380. 
Feliksiak uważa ponadto, że płótno ze zbiorów MNW jest wcześniej-
sze od lwowskiego i w przeciwieństwie do niego odnosi się do histo-
rii wizerunku Matki Boskiej Ormiańskiej z Kamieńca Podolskiego. 
O tym, jaki był zamysł samego Brandta, mogą w sposób pośredni 
świadczyć dwie fotografie z jego zbiorów — wizerunki przełożonych 
zakonu benedyktynek ormiańskich (zob. kat. V.91, V.92), założonego 
w latach 1675–1676 we Lwowie przez mniszki przybyłe z Kamieńca 
Podolskiego. Fotografie te były zapewne dla artysty wzorem do 
przedstawienia na płótnie strojów modlących się zakonnic.

4   List dołączony do dawnej karty inwentarzowej oznaczonej nr 326, 
rkps, MNW, Archiwum, Akta MNW, sygn. 4/2. Pisany zapewne 
w związku z zakupem obrazu przez MNW, co miało miejsce 5 stycz-
nia 1927.

5   Po długiej tułaczce opiekujących się nim Ormian cudowny obraz 
Matki Bożej w 1682 roku został przewieziony do Lwowa, a w 1699 
wrócił do Kamieńca Podolskiego.

6  Rolle 1914, s. 25.
7   Dr. Antoni J., Pod krzyżem [w:] Nowe Opowiadania Historyczne, Lwów 

1878, s. 31, 32.
8   Apoloniusz Kędzierski we wspomnianym już liście z 20 grudnia 

1926 przywołuje indywidualny, bardzo osobisty i płynący z uczuć 
religijnych zwyczaj artysty, który przed rozpoczęciem pracy nad 
obrazmi zapisywał węglem na spodzie płótna słowa „W imię Boga”.

9  Dzien. Pozn. 1893, s. 3.
10  Jellenta 1895, s. 565.
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I.221 Powrót Kozaków, 1894

Kozacy na stepie (Powrót Kozaków z wyprawy na Krym); Na polu bitwy; 
Obóz na stepie; Pieśń zwycięzców; Pochód; Pochód kozaków; Powitanie 
stepu; Powitanie stepów; Powrót Kozaków do obozu; Powrót Kozaków 
do obozu ze zdobytymi chorągwiami; Powrót kozaków z wyprawy; Powrót 
Kozaków z wyprawy na Krym; Powrót lisowczyków; Powrót ze zwycięskiej 
wyprawy; Powrót zwycięzkich kozaków ze zdobytymi chorągwiami do 
taboru; retour des cosaques; rückkehr der Kosaken ins Lager mit 
eroberten Fahnen; rückkehr vom siegeszug; składanie sztandarów; 
w stepie
olej, płótno, 170 × 310
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1894 
miejsce przechowywania nieznane

I.222 Powrót Kozaków, po 1894 

Kosakenreitertruppe; Kosaken-reitertruppe mit wehenden standarten; 
Po zwycięstwie; retreat
olej, płótno, 61 × 121
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.221
HIsTOrIA
Zaprezentowany na wystawie inaugu-
rującej otwarcie nowej siedziby TZsP 
w warszawie w grudniu 1900. w 1926 
własność Marii Przezdzieckiej w war-
szawie, w 1933 nadal w jej kolekcji. 
Zaginął w czasie II wojny światowej.

wYsTAwY
1894 Monachium, Glaspalast  
(s. 5, nr kat. 103) 
1900–1901 warszawa, TZsP 
1913 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP  
(s. 17, nr kat. 7, il. na s. 22)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 22)
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 19)
 
BIBLIOGrAFIA
Gaz. rad. 1894, s. 1; Pecht 1894, 
s. 325; Tyg. Il. 1894, nr 1, s. 15, nr 2, 
s. 31, nr 27, s. 15; wawrzeniecki 1894, 
s. 314; Tyg. Il. 1897, nr 18, s. 357, il. na 
s. 350–351; rabski 1900, s. 2; Oksza 
1901, s. 2; H. sienkiewicz 1901, s. 25, 
il. na s. 26; sprawozd. TZsP 1901, s. 5; 
wędrowiec 1905, nr 40, il. na s. 763; 
Tyg. Il. 1910, nr 51, il. na s. 1035; Ziarno 
1911, nr 13, il. na s. 244; Bies. Lit. 1913, 
nr 29, s. 54, il. na s. 51; Praca 1913, 
nr 46, il. na s. 1459; Świat 1916, s. 2; 
Austen 1926, s. 5; Bulewski 1926, s. 6; 
rutkowski 1926, s. 10; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 35; sprawozd. TZsP 
1927, s. nlb. 36; Husarski 1929, il. na 

Obraz ten pozostaje w kręgu inspiracji nie tylko Trylogią Henryka Sienkiewicza, 
ale również gawędą szlachecką rozpowszechnioną w XIX-wiecznej literaturze 
polskiej przez Henryka Rzewuskiego i Wincentego Pola. Scena ujęta na płótnie 
nawiązuje klimatem do wcześniejszych dzieł artysty; Powitania stepu (kat. I.69) 
i Pieśni zwycięstwa (kat. I.208), które sławiły legendę bohaterów krwawych wojen 
na kresowych rubieżach. Przemarsz zwycięskich wojsk ze sztandarami Brandt 
ukazał z właściwym sobie wyczuciem i swobodą. Doskonale rozplanowana 
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s. 372; sprawozd. TZsP 1933, s. 19; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, 
s. 31, nr kat. i il. 69; Cat. of paintings 
removed 1953, s. 31, nr kat. i il. 64; 
wiercińska 1968, s. 75, 193; Derwojed 
1969, s. 25, 38, il. 39; wiercińska 1969, 
s. 32, 33; Fedoruk 1976, s. 43; Krilatij 
1969, s. 14; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7; Kat. strat wojennych 1998, s. 38, 
nr kat. 25 i il.; Jaroszyński 2004, s. 148.

ArCHIwALIA 
Bildarchiv Foto Marburg, neg. 
nr 58.241. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 9 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty], Dspl. 38, Dspl. 74. MNw, DDw, 
neg. nr 4924, 100149 [fot. przed 1939]; 
ZIiF, nr inw. DI 39635 MNw [fot. obra-
zu, ze zbiorów artysty], DI 41415 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.222
HIsTOrIA
w marcu 1991 sprzedany na aukcji Leo 
spik KG Kunstversteigerungen w Ber-
linie, zapewne trafił do prywatnej ko-
lekcji w UsA. Ponownie wystawiony na 
sprzedaż w październiku 1991 w Chris-
tie’s w Nowym Jorku. Znajdował się 
w prywatnych zbiorach w Miami na Flo-
rydzie. Pod koniec 2015 przywieziony 
do Polski. w marcu 2016 oferowany do 
zakupu w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA
Derwojed 1969, s. 25; Bühler 1993, 
s. 159, il. 68; Bühler 1998, s. 152, il. 68; 
Kat. Christie’s 16.10.1991, nr kat. i il. 97; 
Kat. Leo spik 21.03.1991, nr kat. i il. 31; 
Kunstpreis Jahrbuch 1991, s. 131; 
Kat. Agra-Art 20.03.2016, nr kat. i il. 19.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57958 MNw 
[fot. obrazu z naniesioną siatką linii, 
ze zbiorów artysty].

kompozycja zwraca uwagę niebanalną aranżacją pierwszego planu i precyzyj-
nie oddaną perspektywą: rozrzucone swobodnie po stepie szeregi ciągną się aż 
do linii horyzontu. Wiedza kolekcjonerska artysty umożliwiła mu precyzyjne 
odtworzenie orientalnego ubioru i bogactwa żołnierskiego rynsztunku. Zda-
niem krytyki niemieckiej obraz „jest może najlepszym utworem znakomitego 
mistrza”1.

Do dzieła dużego formatu Brandt wykonał średnich rozmiarów szkic olejny, 
który zapewne w późniejszym czasie staranniej opracował w związku z zamie-
rzoną sprzedażą. Za taką interpretacją może przemawiać fakt wykańczania dzieła 
już oprawionego w ramę. W zbiorach MNW zachowała się fotografia szkicu 
olejnego pochodząca z kolekcji Brandta z naniesioną kratką, którą artysta wy-
korzystał przy malowaniu obrazu z kolekcji Przezdzieckich. Różnice pomiędzy 
obydwoma płótnami widoczne są nie tylko w kompozycji wielofiguralnej sceny, 
bardziej rozbudowanej w dziele dużego formatu, ale także precyzji opracowania 
detali ubioru, uzbrojenia i partii stepowych traw. 

Obraz wielokrotnie wystawiany w TZSP w Warszawie był brany pod uwagę 
przez Komitet Zachęty przy wyborze premium dla jego członków na rok 1895. 
Propozycja wydania reprodukcji dzieła zatytułowanego Powrót lisowczyków zosta-
ła udaremniona przez kuratora warszawskiego okręgu szkolnego, Aleksandra 
Apuchtina, który w uzasadnieniu decyzji napisał: „[...] bandy zbójeckie Lisow-
skiego rabowały na obszarach cesarstwa rosyjskiego, dopóki nie zostały stamtąd 
doszczętnie wypędzone...”2. Ostatecznie pomysł wydania premium w technice 
chromolitografii udało się zrealizować w 1901 roku z okazji wystawy inauguru-
jącej działalność TZSP w nowym gmachu. 

K.Z.-P.

1  Tyg. Il. 1894, nr 2, s. 31.
2   Świat 1916, s. 2. Aleksander Apuchtin (1822–1903) z racji zajmowane-

go urzędu w latach 1879–1897 pełnił funkcję prezesa TZSP. 

I.222
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I.221 Powrót Kozaków, 1894

Kozacy na stepie (Powrót Kozaków z wyprawy na Krym); Na polu bitwy; 
Obóz na stepie; Pieśń zwycięzców; Pochód; Pochód kozaków; Powitanie 
stepu; Powitanie stepów; Powrót Kozaków do obozu; Powrót Kozaków 
do obozu ze zdobytymi chorągwiami; Powrót kozaków z wyprawy; Powrót 
Kozaków z wyprawy na Krym; Powrót lisowczyków; Powrót ze zwycięskiej 
wyprawy; Powrót zwycięzkich kozaków ze zdobytymi chorągwiami do 
taboru; retour des cosaques; rückkehr der Kosaken ins Lager mit 
eroberten Fahnen; rückkehr vom siegeszug; składanie sztandarów; 
w stepie
olej, płótno, 170 × 310
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1894 
miejsce przechowywania nieznane

I.222 Powrót Kozaków, po 1894 

Kosakenreitertruppe; Kosaken-reitertruppe mit wehenden standarten; 
Po zwycięstwie; retreat
olej, płótno, 61 × 121
sygn. p.d.: Józef Brandt
własność prywatna

I.221
HIsTOrIA
Zaprezentowany na wystawie inaugu-
rującej otwarcie nowej siedziby TZsP 
w warszawie w grudniu 1900. w 1926 
własność Marii Przezdzieckiej w war-
szawie, w 1933 nadal w jej kolekcji. 
Zaginął w czasie II wojny światowej.

wYsTAwY
1894 Monachium, Glaspalast  
(s. 5, nr kat. 103) 
1900–1901 warszawa, TZsP 
1913 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP  
(s. 17, nr kat. 7, il. na s. 22)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 22)
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 19)
 
BIBLIOGrAFIA
Gaz. rad. 1894, s. 1; Pecht 1894, 
s. 325; Tyg. Il. 1894, nr 1, s. 15, nr 2, 
s. 31, nr 27, s. 15; wawrzeniecki 1894, 
s. 314; Tyg. Il. 1897, nr 18, s. 357, il. na 
s. 350–351; rabski 1900, s. 2; Oksza 
1901, s. 2; H. sienkiewicz 1901, s. 25, 
il. na s. 26; sprawozd. TZsP 1901, s. 5; 
wędrowiec 1905, nr 40, il. na s. 763; 
Tyg. Il. 1910, nr 51, il. na s. 1035; Ziarno 
1911, nr 13, il. na s. 244; Bies. Lit. 1913, 
nr 29, s. 54, il. na s. 51; Praca 1913, 
nr 46, il. na s. 1459; Świat 1916, s. 2; 
Austen 1926, s. 5; Bulewski 1926, s. 6; 
rutkowski 1926, s. 10; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 35; sprawozd. TZsP 
1927, s. nlb. 36; Husarski 1929, il. na 

Obraz ten pozostaje w kręgu inspiracji nie tylko Trylogią Henryka Sienkiewicza, 
ale również gawędą szlachecką rozpowszechnioną w XIX-wiecznej literaturze 
polskiej przez Henryka Rzewuskiego i Wincentego Pola. Scena ujęta na płótnie 
nawiązuje klimatem do wcześniejszych dzieł artysty; Powitania stepu (kat. I.69) 
i Pieśni zwycięstwa (kat. I.208), które sławiły legendę bohaterów krwawych wojen 
na kresowych rubieżach. Przemarsz zwycięskich wojsk ze sztandarami Brandt 
ukazał z właściwym sobie wyczuciem i swobodą. Doskonale rozplanowana 
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s. 372; sprawozd. TZsP 1933, s. 19; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, 
s. 31, nr kat. i il. 69; Cat. of paintings 
removed 1953, s. 31, nr kat. i il. 64; 
wiercińska 1968, s. 75, 193; Derwojed 
1969, s. 25, 38, il. 39; wiercińska 1969, 
s. 32, 33; Fedoruk 1976, s. 43; Krilatij 
1969, s. 14; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7; Kat. strat wojennych 1998, s. 38, 
nr kat. 25 i il.; Jaroszyński 2004, s. 148.

ArCHIwALIA 
Bildarchiv Foto Marburg, neg. 
nr 58.241. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 9 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty], Dspl. 38, Dspl. 74. MNw, DDw, 
neg. nr 4924, 100149 [fot. przed 1939]; 
ZIiF, nr inw. DI 39635 MNw [fot. obra-
zu, ze zbiorów artysty], DI 41415 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.222
HIsTOrIA
w marcu 1991 sprzedany na aukcji Leo 
spik KG Kunstversteigerungen w Ber-
linie, zapewne trafił do prywatnej ko-
lekcji w UsA. Ponownie wystawiony na 
sprzedaż w październiku 1991 w Chris-
tie’s w Nowym Jorku. Znajdował się 
w prywatnych zbiorach w Miami na Flo-
rydzie. Pod koniec 2015 przywieziony 
do Polski. w marcu 2016 oferowany do 
zakupu w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie. 

BIBLIOGrAFIA
Derwojed 1969, s. 25; Bühler 1993, 
s. 159, il. 68; Bühler 1998, s. 152, il. 68; 
Kat. Christie’s 16.10.1991, nr kat. i il. 97; 
Kat. Leo spik 21.03.1991, nr kat. i il. 31; 
Kunstpreis Jahrbuch 1991, s. 131; 
Kat. Agra-Art 20.03.2016, nr kat. i il. 19.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57958 MNw 
[fot. obrazu z naniesioną siatką linii, 
ze zbiorów artysty].

kompozycja zwraca uwagę niebanalną aranżacją pierwszego planu i precyzyj-
nie oddaną perspektywą: rozrzucone swobodnie po stepie szeregi ciągną się aż 
do linii horyzontu. Wiedza kolekcjonerska artysty umożliwiła mu precyzyjne 
odtworzenie orientalnego ubioru i bogactwa żołnierskiego rynsztunku. Zda-
niem krytyki niemieckiej obraz „jest może najlepszym utworem znakomitego 
mistrza”1.

Do dzieła dużego formatu Brandt wykonał średnich rozmiarów szkic olejny, 
który zapewne w późniejszym czasie staranniej opracował w związku z zamie-
rzoną sprzedażą. Za taką interpretacją może przemawiać fakt wykańczania dzieła 
już oprawionego w ramę. W zbiorach MNW zachowała się fotografia szkicu 
olejnego pochodząca z kolekcji Brandta z naniesioną kratką, którą artysta wy-
korzystał przy malowaniu obrazu z kolekcji Przezdzieckich. Różnice pomiędzy 
obydwoma płótnami widoczne są nie tylko w kompozycji wielofiguralnej sceny, 
bardziej rozbudowanej w dziele dużego formatu, ale także precyzji opracowania 
detali ubioru, uzbrojenia i partii stepowych traw. 

Obraz wielokrotnie wystawiany w TZSP w Warszawie był brany pod uwagę 
przez Komitet Zachęty przy wyborze premium dla jego członków na rok 1895. 
Propozycja wydania reprodukcji dzieła zatytułowanego Powrót lisowczyków zosta-
ła udaremniona przez kuratora warszawskiego okręgu szkolnego, Aleksandra 
Apuchtina, który w uzasadnieniu decyzji napisał: „[...] bandy zbójeckie Lisow-
skiego rabowały na obszarach cesarstwa rosyjskiego, dopóki nie zostały stamtąd 
doszczętnie wypędzone...”2. Ostatecznie pomysł wydania premium w technice 
chromolitografii udało się zrealizować w 1901 roku z okazji wystawy inauguru-
jącej działalność TZSP w nowym gmachu. 

K.Z.-P.

1  Tyg. Il. 1894, nr 2, s. 31.
2   Świat 1916, s. 2. Aleksander Apuchtin (1822–1903) z racji zajmowane-

go urzędu w latach 1879–1897 pełnił funkcję prezesa TZSP. 

I.222
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I.223 Wesele na Ukrainie, szkic, ok. 1894–1895

olej, płótno, 99 × 66
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.224 Wesele na Ukrainie, szkic, ok. 1895 

olej, płótno, 88,5 × 60,4
sygn. p.d.: JBr. [monogram wiązany]
własność prywatna

I.223

Do ulubionych lektur Brandta należały dzieła Józefa Bohdana Zaleskiego, współ-
twórcy tzw. ukraińskiej szkoły poetów. Artysta potrafił przełożyć na język form 
malarskich ich idylliczno-elegijny nastrój, zarówno czerpiąc bezpośrednią in-
spirację z konkretnych utworów (zob. kat. I.7, I.72), jak i szukając natchnienia 
w dumkach lub pieśniach opiewających krajobraz, folklor i historię Ukrainy. 
Wydaje się, że z romantycznej aury utworów Zaleskiego wywodzi się również 
obraz Wesele kozackie, olśniewający bogactwem mieniących się w blasku słońca 
barw i sugestywną iluzją gwaru orszaku podążającego przez step przy dźwiękach 
muzyki. Pierwowzorem mógł być fragment poematu Damian książę Wiśniowiecki:

A znienacka od ustroni,
Zagrzmi tętent po pustyni,
Konowczenko we sto koni, 
W krasnych czapkach Bojaryni.
A u czapek w upominek 
Mak czerwony i barwinek.

Blask się ze wszech stron promieni,
Na gościńcu wrzaski, stuki,
Suto, dworno przystrojeni,
Ciury, sługi i hajduki, 
Coraz bliżej chyżej jadą,
Z hukiem, zgiełkiem i paradą.

Jadą, jadą, klaszczą dłonią,
I śpiewają i miód piją,
W cztery dźwięczne gęśli dzwonią,
Dmą w piszczałki w kotły biją,
Dmą w piszczałki w kotły biją,
I śpiewają i miód piją1.

Poprzedzający namalowanie obrazu szkic znany jest tylko z czarno-białej fo-
tografii. Pewne wyobrażenie o jego kolorystyce daje opis zamieszczony przez 
Bohdana Marconiego: „Panna młoda w białym stroju, w czerwonej spódnicy, 
koń siwy (biały), cienie niebieskawe, refleksy od ziemi żółtawe-ciepłe. Muzykan-
ci na pierwszym planie od lewej: 1.) ubranie granatowe, pas czerwony, wstążki 
na ramieniu czerwone i białe, koń gniady 2.) czapka czerwona obszyta białym 
barankiem, kaftan rdzawo-brązowy, spodnie szare, pas granatowy, koń kary 3.) 
strój biały (?), pas czerwony, koń kasztan w białe łaty. Zieleń terenu jaskrawa, 
cienie głębokie zielonkawo-błękitnawe. Kwiaty żółte i czerwone. Pejzaż w to-
nie chłodnym, niebo szarawo-błękitne, chmury biało-żółtawe z cieniami jasno 
szaro-fioletowymi”2.

Porównanie ostatecznej wersji obrazu z tym szkicem ujawnia daleko idące 
zmiany w budowie kompozycji. Pierwotnie orszak weselny był ujęty w lekkim 
skosie — podążał od lewej strony płótna ku środkowi; frontalnie zostali ukazani 
tylko trzej poprzedzający młodą parę muzykanci. Artysta wprowadził zmianę 
również w partii pejzażu, przenosząc z lewej strony na prawą zarys pagórka oraz 
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HIsTOrIA
w 1926 własność władysława Pruszaka 
w wośnikach pod radomiem. Prawdopo-
dobnie w czerwcu 1944 kupiony przez Ma-
riana wacińskiego z warszawy. sygnatura 
nie jest oryginalna, została położona być 
może przez Helenę Brandt lub władysła-
wa Pruszaka; układ i krój liter nawiązują 
do pieczęci, którą zostały ostemplowane 
niesygnowane rysunki artysty pozostają-
ce po jego śmierci w zbiorach rodziny. 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 20) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, s. 31, 
nr kat. i il. 65; Cat. of paintings removed 
1953, s. 31, nr kat. i il. 60; Kat. strat wojen-
nych 1998, s. 36, nr kat. 22 i il.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Szkic 
do ukraińskiego wesela]. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 226 [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty], Dspl. 140, rkps [list 
Heleny Brandt do Krystyny Tyszkiewicz 
z 20.07.1927]. MNw, DDw, neg. nr 1633 
[fot. obrazu przed 1945]; Zbiory sztuki 
Polskiej do 1914, karta naukowa opra-
cowana przez Bohdana Marconiego 
29.04.1944, rkps, fot.

I.224
HIsTOrIA
w kwietniu 1909 kupiony przez Aleksan-
dra Druckiego-Lubeckiego (1861–1926), 
właściciela majątku Bałtów koło 
Ostrowca Świętokrzyskiego. w latach 50. 
sprzedany przez nieznanego lwowskiego 
antykwariusza w Krakowie. 

wYsTAwY
1909 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1909, s. 14; Żelisławski 
1909, s. 6; Chwalewik 1926, s. 8; wierciń-
ska 1968, s. 33.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Ma-
cieja stachury, Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], rkps, 
k. nlb. [jako Wesele Kozackie]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 57/38, rkps [list 
Heleny Brandt do władysława Pruszaka 
z 18.04.1909]. 
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I.223 Wesele na Ukrainie, szkic, ok. 1894–1895

olej, płótno, 99 × 66
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.224 Wesele na Ukrainie, szkic, ok. 1895 

olej, płótno, 88,5 × 60,4
sygn. p.d.: JBr. [monogram wiązany]
własność prywatna

I.223

Do ulubionych lektur Brandta należały dzieła Józefa Bohdana Zaleskiego, współ-
twórcy tzw. ukraińskiej szkoły poetów. Artysta potrafił przełożyć na język form 
malarskich ich idylliczno-elegijny nastrój, zarówno czerpiąc bezpośrednią in-
spirację z konkretnych utworów (zob. kat. I.7, I.72), jak i szukając natchnienia 
w dumkach lub pieśniach opiewających krajobraz, folklor i historię Ukrainy. 
Wydaje się, że z romantycznej aury utworów Zaleskiego wywodzi się również 
obraz Wesele kozackie, olśniewający bogactwem mieniących się w blasku słońca 
barw i sugestywną iluzją gwaru orszaku podążającego przez step przy dźwiękach 
muzyki. Pierwowzorem mógł być fragment poematu Damian książę Wiśniowiecki:

A znienacka od ustroni,
Zagrzmi tętent po pustyni,
Konowczenko we sto koni, 
W krasnych czapkach Bojaryni.
A u czapek w upominek 
Mak czerwony i barwinek.

Blask się ze wszech stron promieni,
Na gościńcu wrzaski, stuki,
Suto, dworno przystrojeni,
Ciury, sługi i hajduki, 
Coraz bliżej chyżej jadą,
Z hukiem, zgiełkiem i paradą.

Jadą, jadą, klaszczą dłonią,
I śpiewają i miód piją,
W cztery dźwięczne gęśli dzwonią,
Dmą w piszczałki w kotły biją,
Dmą w piszczałki w kotły biją,
I śpiewają i miód piją1.

Poprzedzający namalowanie obrazu szkic znany jest tylko z czarno-białej fo-
tografii. Pewne wyobrażenie o jego kolorystyce daje opis zamieszczony przez 
Bohdana Marconiego: „Panna młoda w białym stroju, w czerwonej spódnicy, 
koń siwy (biały), cienie niebieskawe, refleksy od ziemi żółtawe-ciepłe. Muzykan-
ci na pierwszym planie od lewej: 1.) ubranie granatowe, pas czerwony, wstążki 
na ramieniu czerwone i białe, koń gniady 2.) czapka czerwona obszyta białym 
barankiem, kaftan rdzawo-brązowy, spodnie szare, pas granatowy, koń kary 3.) 
strój biały (?), pas czerwony, koń kasztan w białe łaty. Zieleń terenu jaskrawa, 
cienie głębokie zielonkawo-błękitnawe. Kwiaty żółte i czerwone. Pejzaż w to-
nie chłodnym, niebo szarawo-błękitne, chmury biało-żółtawe z cieniami jasno 
szaro-fioletowymi”2.

Porównanie ostatecznej wersji obrazu z tym szkicem ujawnia daleko idące 
zmiany w budowie kompozycji. Pierwotnie orszak weselny był ujęty w lekkim 
skosie — podążał od lewej strony płótna ku środkowi; frontalnie zostali ukazani 
tylko trzej poprzedzający młodą parę muzykanci. Artysta wprowadził zmianę 
również w partii pejzażu, przenosząc z lewej strony na prawą zarys pagórka oraz 
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HIsTOrIA
w 1926 własność władysława Pruszaka 
w wośnikach pod radomiem. Prawdopo-
dobnie w czerwcu 1944 kupiony przez Ma-
riana wacińskiego z warszawy. sygnatura 
nie jest oryginalna, została położona być 
może przez Helenę Brandt lub władysła-
wa Pruszaka; układ i krój liter nawiązują 
do pieczęci, którą zostały ostemplowane 
niesygnowane rysunki artysty pozostają-
ce po jego śmierci w zbiorach rodziny. 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 20) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Kat. obrazów wywiezionych 1951, s. 31, 
nr kat. i il. 65; Cat. of paintings removed 
1953, s. 31, nr kat. i il. 60; Kat. strat wojen-
nych 1998, s. 36, nr kat. 22 i il.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Szkic 
do ukraińskiego wesela]. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 226 [fot. obrazu, 
ze zbiorów artysty], Dspl. 140, rkps [list 
Heleny Brandt do Krystyny Tyszkiewicz 
z 20.07.1927]. MNw, DDw, neg. nr 1633 
[fot. obrazu przed 1945]; Zbiory sztuki 
Polskiej do 1914, karta naukowa opra-
cowana przez Bohdana Marconiego 
29.04.1944, rkps, fot.

I.224
HIsTOrIA
w kwietniu 1909 kupiony przez Aleksan-
dra Druckiego-Lubeckiego (1861–1926), 
właściciela majątku Bałtów koło 
Ostrowca Świętokrzyskiego. w latach 50. 
sprzedany przez nieznanego lwowskiego 
antykwariusza w Krakowie. 

wYsTAwY
1909 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1909, s. 14; Żelisławski 
1909, s. 6; Chwalewik 1926, s. 8; wierciń-
ska 1968, s. 33.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Ma-
cieja stachury, Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], rkps, 
k. nlb. [jako Wesele Kozackie]. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 57/38, rkps [list 
Heleny Brandt do władysława Pruszaka 
z 18.04.1909]. 
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I.225 Wesele kozackie, przed/lub 1896  

Małoruskie wesele; Pochód weselny
olej, płótno, 243 × 156,5    
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. MGB/sz 916
w 1957 kupiony i przekazany do zbiorów przez Centralny Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków.

I.225

majaczącej w oddali drewnianej cerkwi. Odsunięcie grupy figuralnej od widza 
i usytuowanie jej w centralnej części obrazu spotęgowało wrażenie rozległej 
przestrzeni stepu, wypełnionej powietrzem i światłem. Wesele na Ukrainie, przez 
Helenę Brandt określone jako szkic do ostatecznej wersji dzieła, nie różni się od 
niej w sposób znaczący pod względem układu kompozycji. Zdecydowanie inna, 
uboższa i mniej intensywna jest natomiast jego kolorystyka, zwłaszcza w partii 
pejzażu. 

Jedna z dwóch prac, Wesele na Ukrainie lub Wesele kozackie, była prezentowa-
na jako Pochód weselny na III Wystawie Retrospektywnej w TZSP w 1920 roku3. 

E.M.-B., K.Z.-P.

1  Pisma Józefa Bohdana Zaleskiego, t. 2, Lwów 1877, s. 76–77.
2   Karta naukowa opracowana przez Bohdana Marconiego 29.04.1944, 

MNW, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914.
3   Wzmiankowany w: Spis obrazów III wystawy retrospektywnej (seria I-a) 

w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, sierpień–wrzesień, 
Warszawa 1920, nr kat. 5.

BIBLIOGrAFIA 
Tetmajer 1896, s. 521; sprawozd. TZsP 
1898, s. 33; Tyg. Il. 1898, nr 39, s. 775; 
wędrowiec 1898, s. 911; Tyg. Il. 1899, 
nr 40, s. 793, il. na s. 786–787; rutkow-
ski 1926, s. 10; strakun 1926, s. nlb. 5; 
szymkowicz-Gombrowicz 1956, s. 19; 
wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 1976, 
s. 40; Muzeum Górnośląskie wykaz 
1991, s. 4, nr kat. 40; Bühler 1993, s. 115; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 66; 
Bühler 1998, s. 111; Micke-Broniarek 
2005, s. 47, il. na s. 46; Bernat 2007, 
s. 77, 80, il. na s. 81; Olchowska-schmidt 
2007, s. 145; 1000 arcydzieł 2008, 
s. 246, il.; Muzeum Górnośląskie 2011, 
s. 299; Bartoszek 2015, s. 25, 27, 31, 33, 
il. na s. 24, 130; Micke-Broniarek 2015, 
s. 13, il. na s. 130. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne przed 
1916], rkps, k. nlb. [jako Wesele ukraiń
skie]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39577 MNw, 
DI 95813/30 MNw [fot. obrazu opisa-
nego jako własność hr. Przezdzieckiej, 
ok. 1926].

I.225
HIsTOrIA 
w powojennych publikacjach przyjęto 
datę namalowania tego dzieła na rok 
1893, co jednak nie jest dostatecznie 
udokumentowane źródłowo. Kazimierz 
Tetmajer oglądał je w monachijskiej 
pracowni Brandta jeszcze w czerwcu 
1896. Prawdopodobnie w 1898 obraz 
nadal był w posiadaniu artysty i został 
przez niego wystawiony w TZsP. we-
dług wspomnień skoligaconego z rodzi-
ną Brandta dziennikarza Jerzego szym-
kowicza-Gombrowicza miał powstać na 
zamówienie narzeczonych, „hrabiego 
Przezdzieckiego i hrabianki Platerów-
ny”, oni też mieli zostać spotretowani 
jako para nowożeńców*. Nie później niż 
w 1899 znajdował się w kolekcji Gusta-
wa Karola Przezdzieckiego (1850–1909), 
właściciela majątków Falenty i Olcho-
wiec**. Przyjąwszy, że powstał na jego 
zamówienie, trudno uzasadnić datę 
namalowania w roku 1893, a przeka-
zania kolekcjonerowi dopiero w 1898 
lub 1899. w pewnej mierze jej przesu-
nięcie na rok 1896 uzasadnia również 
informacja pochodząca z „Tygodnika 
Ilustrowanego” z 1898, w którym obraz 
został określony jako „jedna z kilku 
najnowszych prac”***. w katalogach 
wystaw w 1926 i 1939 odnotowany jako 
własność hr. M. Przezdzieckiej, zapew-
ne żony Gustawa, Marii z Hutten-Czap-
skich (1868–1944). w tym kontekście 
budzi pewne zdziwienie wzmianka 
w liście Heleny Brandt z kwietnia 1909: 
„Byli Księstwo Lubeccy u nas. Kupili 
szkic do wesela, które miało  być 
[podkr. E.M.-B.] dla Przeździeckiego 
nieboszczyka”****. 

 *   Jerzy szymkowicz-Gombrowicz był 

mężem Aleksandry Pruszak, córki 

pasierba artysty władysława Pruszaka. 

Autor nie podaje imion narzeczo-

nych ani daty ich ślubu; zob. Jerzy 

szymkowicz-Gombrowicz 1956, s. 19. 

Przytoczona przez niego informacja 

nie znajduje potwierdzenia w faktach. 

Domniemany pan młody, Konstanty 

Leon Michał Przezdziecki (1846–1897) 

poślubił Elżbietę Plater-Zyberk (1844–

1907) w 1871 roku i na przestrzeni wielu 

dziesięcioleci była to jedyna koligacja 

obydwu rodów. 

 **   Gustaw Karol Przezdziecki był bratem 

Konstantego, również wytrawnym 

kolekcjonerem dzieł sztuki.

 ***  Tyg. Il. 1898, nr 39, s. 775.

 ****   List do władysława Pruszaka z 18 

kwietnia 1909, rkps, MJM, Dział sztuki, 

nr inw. Dspl. 57/38. 

wYsTAwY
1898 warszawa, TZsP
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 6, 
il. na s. 24)
1939 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 15, 
brak słowa „Monachium” w sygnaturze)
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I.225 Wesele kozackie, przed/lub 1896  

Małoruskie wesele; Pochód weselny
olej, płótno, 243 × 156,5    
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, nr inw. MGB/sz 916
w 1957 kupiony i przekazany do zbiorów przez Centralny Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków.

I.225

majaczącej w oddali drewnianej cerkwi. Odsunięcie grupy figuralnej od widza 
i usytuowanie jej w centralnej części obrazu spotęgowało wrażenie rozległej 
przestrzeni stepu, wypełnionej powietrzem i światłem. Wesele na Ukrainie, przez 
Helenę Brandt określone jako szkic do ostatecznej wersji dzieła, nie różni się od 
niej w sposób znaczący pod względem układu kompozycji. Zdecydowanie inna, 
uboższa i mniej intensywna jest natomiast jego kolorystyka, zwłaszcza w partii 
pejzażu. 

Jedna z dwóch prac, Wesele na Ukrainie lub Wesele kozackie, była prezentowa-
na jako Pochód weselny na III Wystawie Retrospektywnej w TZSP w 1920 roku3. 

E.M.-B., K.Z.-P.

1  Pisma Józefa Bohdana Zaleskiego, t. 2, Lwów 1877, s. 76–77.
2   Karta naukowa opracowana przez Bohdana Marconiego 29.04.1944, 

MNW, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914.
3   Wzmiankowany w: Spis obrazów III wystawy retrospektywnej (seria I-a) 

w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, sierpień–wrzesień, 
Warszawa 1920, nr kat. 5.
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wędrowiec 1898, s. 911; Tyg. Il. 1899, 
nr 40, s. 793, il. na s. 786–787; rutkow-
ski 1926, s. 10; strakun 1926, s. nlb. 5; 
szymkowicz-Gombrowicz 1956, s. 19; 
wiercińska 1969, s. 32; Fedoruk 1976, 
s. 40; Muzeum Górnośląskie wykaz 
1991, s. 4, nr kat. 40; Bühler 1993, s. 115; 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 66; 
Bühler 1998, s. 111; Micke-Broniarek 
2005, s. 47, il. na s. 46; Bernat 2007, 
s. 77, 80, il. na s. 81; Olchowska-schmidt 
2007, s. 145; 1000 arcydzieł 2008, 
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DI 95813/30 MNw [fot. obrazu opisa-
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wiec**. Przyjąwszy, że powstał na jego 
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namalowania w roku 1893, a przeka-
zania kolekcjonerowi dopiero w 1898 
lub 1899. w pewnej mierze jej przesu-
nięcie na rok 1896 uzasadnia również 
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został określony jako „jedna z kilku 
najnowszych prac”***. w katalogach 
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skich (1868–1944). w tym kontekście 
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w liście Heleny Brandt z kwietnia 1909: 
„Byli Księstwo Lubeccy u nas. Kupili 
szkic do wesela, które miało  być 
[podkr. E.M.-B.] dla Przeździeckiego 
nieboszczyka”****. 

 *   Jerzy szymkowicz-Gombrowicz był 

mężem Aleksandry Pruszak, córki 

pasierba artysty władysława Pruszaka. 
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nych ani daty ich ślubu; zob. Jerzy 
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1907) w 1871 roku i na przestrzeni wielu 
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 ***  Tyg. Il. 1898, nr 39, s. 775.

 ****   List do władysława Pruszaka z 18 

kwietnia 1909, rkps, MJM, Dział sztuki, 

nr inw. Dspl. 57/38. 

wYsTAwY
1898 warszawa, TZsP
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 6, 
il. na s. 24)
1939 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 15, 
brak słowa „Monachium” w sygnaturze)
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I.226 Gwałtowna potyczka, 1895

Ein Gefecht; Gorące spotkanie; Hitziges Gefecht; Utarczka; Utarczka jazdy 
polskiej z Tatarami; walka o sztandar
olej, płótno, 63 × 105 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 189[5] 
własność prywatna 

Być może tożsamy z obrazem Ożywiona potyczka (kat. IV.144). 

I.226
HIsTOrIA
w 1896 oferowany do sprzedaży na 
wystawie międzynarodowej w stutt-
garcie. w 1897 wystawiony w Galerie 
Fleischmann w Monachium. w następ-
nym roku przeznaczony do nabycia 
na dorocznej wystawie w Glaspalast 
w Monachium. Po 2000 pojawił się 
w space Gallery w Krakowie. w 2006 
wystawiony na sprzedaż w Art rytel 
Galerii w warszawie. 

wYsTAwY 
1896 stuttgart, Königlische Museum 
der bildenden Künste  
(s. 12, nr kat. i il. 55) 
1897 Monachium, Galerie Fleischmann 
(nr kat. i il. 2) 
1898 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 98) 

BIBLIOGrAFIA 
Fleischmann 1896, s. 10; Tyg. Il. 1896, 
nr 7, s. 118; Tyg. Il. 1897, nr 14, s. 276, 
il. na s. 261; Austen 1899, s. 113; Bies. 
Lit. 1900, nr 5, s. 93, il. na s. 91; Kuli-
kowski 1908, s. 1; Przyj. Dzieci 1908, 
nr 10, s. 114, il. na s. 115; Zakrzewski 
1947, s. 168. 

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 153346 [wymiary 84 × 101]. 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908] rkps, 
poz. 87. Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

I.226

I.227 Portret Zbigniewa Horodyńskiego, ok. 1895

Portret p. Horodyńskiego; Przejażdżka; spacer konno — Portret konny 
Zbigniewa (Leona Dominika) Horodyńskiego
olej, płótno, 72 × 62 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk
własność prywatna

Zbigniew Horodyński (1851–1930) był ziemianinem, właścicielem majątków 
Zbydniów i Kotowa Wola, marszałkiem powiatu tarnobrzeskiego. Ukończył 
szkołę wojskową w Saint-Cyr w Paryżu. Jako oficer ułanów prowadził kursy jaz-
dy konnej w austriackich szkołach kadeckich (m.in. w Mahrisch Weisskirchen). 
W latach 80. wycofał się ze służby wojskowej i objął rodzinne majątki w Galicji, 
które prowadził w sposób nowoczesny, ukierunkowany na uprzemysłowienie. 
Miał duże zasługi we wspieraniu lokalnej społeczności (m.in. budowa szkoły, 
zakładanie kółek rolniczych, otwarcie czytelni, utworzenie straży pożarnej, dzia-
łania na rzecz doprowadzenia linii kolejowej do Zbydniowa).

Malarstwo portretowe nie znajdowało się w sferze zainteresowań artystycz-
nych Brandta. Wizerunek Zbigniewa Horodyńskiego należy do wyjątków w tej 
dziedzinie; ma wszelkie cechy reprezentacyjnego portretu konnego, a układem 
kompozycji nawiązuje do serii obrazów przedstawiających polskich rycerzy 
rozmaitych formacji wojskowych (zob. kat. I.228–I.231). Malarz umiejętnie od-
dał indywidualność Zbigniewa Horodyńskiego, w swobodnej pozie i sposobie 
dosiadania wierzchowca podkreślił jego mistrzowskie umiejętności jeździeckie.

E.M.-B.

I.227
HIsTOrIA
w 1926 należał do dr. witolda Horodyń-
skiego (1865–1954), lekarza, tytularne-
go generała brygady wojska Polskiego. 
w marcu 1996 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Polswiss Art w war-
szawie. Na przełomie stycznia i lutego 
1999 kupiony w Domu Aukcyjnym 
rempex prawdopodobnie przez spół-
kę Impexmetal sA. w 2009 ponownie 
w ofercie handlowej Domów Aukcyjnych 
rempex i Desa Unicum w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 68)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Kat. Polswiss Art 3.03.1996, 
nr kat. i il. 9; Kat. rempex 
29.01–10.02.1999, nr kat. i il. 3, 
23.09.2009, nr kat. i il. 255; Kat. Desa 
Unicum 19.02.2009, nr kat. i il. 39.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4907; ZIiF, 
nr inw. DI 39618 MNw, DI 80439 MNw, 
DI 95813/5 MNw [fot. obrazu opisanego 
jako własność dr. w. Horodyńskiego 
w warszawie, ok. 1926]. 

I.227
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I.226 Gwałtowna potyczka, 1895

Ein Gefecht; Gorące spotkanie; Hitziges Gefecht; Utarczka; Utarczka jazdy 
polskiej z Tatarami; walka o sztandar
olej, płótno, 63 × 105 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 189[5] 
własność prywatna 

Być może tożsamy z obrazem Ożywiona potyczka (kat. IV.144). 

I.226
HIsTOrIA
w 1896 oferowany do sprzedaży na 
wystawie międzynarodowej w stutt-
garcie. w 1897 wystawiony w Galerie 
Fleischmann w Monachium. w następ-
nym roku przeznaczony do nabycia 
na dorocznej wystawie w Glaspalast 
w Monachium. Po 2000 pojawił się 
w space Gallery w Krakowie. w 2006 
wystawiony na sprzedaż w Art rytel 
Galerii w warszawie. 

wYsTAwY 
1896 stuttgart, Königlische Museum 
der bildenden Künste  
(s. 12, nr kat. i il. 55) 
1897 Monachium, Galerie Fleischmann 
(nr kat. i il. 2) 
1898 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 98) 

BIBLIOGrAFIA 
Fleischmann 1896, s. 10; Tyg. Il. 1896, 
nr 7, s. 118; Tyg. Il. 1897, nr 14, s. 276, 
il. na s. 261; Austen 1899, s. 113; Bies. 
Lit. 1900, nr 5, s. 93, il. na s. 91; Kuli-
kowski 1908, s. 1; Przyj. Dzieci 1908, 
nr 10, s. 114, il. na s. 115; Zakrzewski 
1947, s. 168. 

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 153346 [wymiary 84 × 101]. 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908] rkps, 
poz. 87. Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

I.226

I.227 Portret Zbigniewa Horodyńskiego, ok. 1895

Portret p. Horodyńskiego; Przejażdżka; spacer konno — Portret konny 
Zbigniewa (Leona Dominika) Horodyńskiego
olej, płótno, 72 × 62 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk
własność prywatna

Zbigniew Horodyński (1851–1930) był ziemianinem, właścicielem majątków 
Zbydniów i Kotowa Wola, marszałkiem powiatu tarnobrzeskiego. Ukończył 
szkołę wojskową w Saint-Cyr w Paryżu. Jako oficer ułanów prowadził kursy jaz-
dy konnej w austriackich szkołach kadeckich (m.in. w Mahrisch Weisskirchen). 
W latach 80. wycofał się ze służby wojskowej i objął rodzinne majątki w Galicji, 
które prowadził w sposób nowoczesny, ukierunkowany na uprzemysłowienie. 
Miał duże zasługi we wspieraniu lokalnej społeczności (m.in. budowa szkoły, 
zakładanie kółek rolniczych, otwarcie czytelni, utworzenie straży pożarnej, dzia-
łania na rzecz doprowadzenia linii kolejowej do Zbydniowa).

Malarstwo portretowe nie znajdowało się w sferze zainteresowań artystycz-
nych Brandta. Wizerunek Zbigniewa Horodyńskiego należy do wyjątków w tej 
dziedzinie; ma wszelkie cechy reprezentacyjnego portretu konnego, a układem 
kompozycji nawiązuje do serii obrazów przedstawiających polskich rycerzy 
rozmaitych formacji wojskowych (zob. kat. I.228–I.231). Malarz umiejętnie od-
dał indywidualność Zbigniewa Horodyńskiego, w swobodnej pozie i sposobie 
dosiadania wierzchowca podkreślił jego mistrzowskie umiejętności jeździeckie.

E.M.-B.

I.227
HIsTOrIA
w 1926 należał do dr. witolda Horodyń-
skiego (1865–1954), lekarza, tytularne-
go generała brygady wojska Polskiego. 
w marcu 1996 wystawiony na sprzedaż 
w Domu Aukcyjnym Polswiss Art w war-
szawie. Na przełomie stycznia i lutego 
1999 kupiony w Domu Aukcyjnym 
rempex prawdopodobnie przez spół-
kę Impexmetal sA. w 2009 ponownie 
w ofercie handlowej Domów Aukcyjnych 
rempex i Desa Unicum w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 68)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Kat. Polswiss Art 3.03.1996, 
nr kat. i il. 9; Kat. rempex 
29.01–10.02.1999, nr kat. i il. 3, 
23.09.2009, nr kat. i il. 255; Kat. Desa 
Unicum 19.02.2009, nr kat. i il. 39.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4907; ZIiF, 
nr inw. DI 39618 MNw, DI 80439 MNw, 
DI 95813/5 MNw [fot. obrazu opisanego 
jako własność dr. w. Horodyńskiego 
w warszawie, ok. 1926]. 

I.227
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I.228 U brodu, ok. 1895

Z Dzikich Pól
olej, płótno, 45,3 × 60,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.228
HIsTOrIA
w latach 80. i na początku lat 90. 
XX wieku znajdował się w kolekcji sta-
nisława Jordanowskiego (1914–1993), 
prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku. w grudniu 2007 wy-
stawiony na sprzedaż w Domu Aukcyj-
nym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Jordanowski 1988, s. 252, il. 26; Jorda-
nowski 1996, s. 47, 178, il. 27; Kat. Agra-
-Art 9.12.2007, nr kat. i il. 156; Micke-
-Broniarek 2015, s. 19, il. na s. 20, 118.

I.228

I.229 Chorąży królewski, ok. 1895–1899 

Chorąży; Hetman w podróży; Podróż hetmańska; standartenträger; 
Towarzysz pancerny
olej, płótno, 83 × 63      
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium | 18.. [?]
własność prywatna

I.229
HIsTOrIA 
w marcu 1899 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium, w latach 
1900 i 1909–1916 wielokrotnie wysta-
wiany tam na sprzedaż. Ostatecznie 
24 lutego 1916 kupił go warszawski 
antykwariusz seweryn Jasielski. 
w 1919 własność J. Efrusiego, w 1926 
i 1939 Anny szretter. we wrześniu 
1965 zgłoszony na komisję zakupów 
w MNw przez Andrzeja Donieckiego 
z warszawy. w październiku 2000 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

wYsTAwY
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 32; album s. 7, 
nr kat. i il. 32)
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 84)
1939 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 14, il.) 

Obrazy te należą do charakterystycznego dla dojrzałej twórczości Brandta nurtu 
konnych wizerunków XVII-wiecznych rycerzy w pełnym rynsztunku wojen-
nym, niekiedy z „atrybutem” sprawowanej funkcji, ukazanych na tle pejzażu 
z widocznymi w oddali oddziałami wojska (zob. m.in. kat. I.156, I.187). Zwracają 
uwagę realistyczną precyzją w opracowaniu historycznego stroju oraz uzbroje-
nia, stanowią swoisty popis erudycji autora w zakresie znajomości dawnej broni 
i barwy. Na obrazach Chorąży królewski i Towarzysz pancerny został przedstawiony 

I.229
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Z Dzikich Pól
olej, płótno, 45,3 × 60,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.228
HIsTOrIA
w latach 80. i na początku lat 90. 
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prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku. w grudniu 2007 wy-
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BIBLIOGrAFIA 
Jordanowski 1988, s. 252, il. 26; Jorda-
nowski 1996, s. 47, 178, il. 27; Kat. Agra-
-Art 9.12.2007, nr kat. i il. 156; Micke-
-Broniarek 2015, s. 19, il. na s. 20, 118.

I.228

I.229 Chorąży królewski, ok. 1895–1899 

Chorąży; Hetman w podróży; Podróż hetmańska; standartenträger; 
Towarzysz pancerny
olej, płótno, 83 × 63      
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium | 18.. [?]
własność prywatna

I.229
HIsTOrIA 
w marcu 1899 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium, w latach 
1900 i 1909–1916 wielokrotnie wysta-
wiany tam na sprzedaż. Ostatecznie 
24 lutego 1916 kupił go warszawski 
antykwariusz seweryn Jasielski. 
w 1919 własność J. Efrusiego, w 1926 
i 1939 Anny szretter. we wrześniu 
1965 zgłoszony na komisję zakupów 
w MNw przez Andrzeja Donieckiego 
z warszawy. w październiku 2000 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

wYsTAwY
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 32; album s. 7, 
nr kat. i il. 32)
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 84)
1939 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 14, il.) 

Obrazy te należą do charakterystycznego dla dojrzałej twórczości Brandta nurtu 
konnych wizerunków XVII-wiecznych rycerzy w pełnym rynsztunku wojen-
nym, niekiedy z „atrybutem” sprawowanej funkcji, ukazanych na tle pejzażu 
z widocznymi w oddali oddziałami wojska (zob. m.in. kat. I.156, I.187). Zwracają 
uwagę realistyczną precyzją w opracowaniu historycznego stroju oraz uzbroje-
nia, stanowią swoisty popis erudycji autora w zakresie znajomości dawnej broni 
i barwy. Na obrazach Chorąży królewski i Towarzysz pancerny został przedstawiony 

I.229
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BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann Dresden 4–18.11.1900, 
s. 4, nr kat. 13; Kat. Heinemann Nicea 
1900, s. 6, nr kat. 28; Tyg. Il. 1904, 
nr 36, s. 689, il. na s. 673; Kat. Heine-
mann sierpień–wrzesień 1909, s. 5, 
nr kat. 43, październik–listopad 1909, 
s. 5, nr kat. 41, luty–marzec 1910, s. 5, 
nr kat. 41, lato 1910, s. 6, nr kat. 53, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 53, styczeń 
1911, s. 4, nr kat. 31, lato 1911, s. 6, 
nr kat. 64, wiosna 1912, s. 5, nr kat. 43, 
lato 1912, s. 5, nr kat. 45, listopad–
grudzień 1912, s. 5, nr kat. 41, wiosna 
1914, s. 4, nr kat. 26, wiosna 1915, s. 5, 
nr kat. 30, wiosna 1916, s. 4, nr kat. 26; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 1899]; 
Kat. Agra-Art, 22.10.2000, nr kat. i il. 15 
[dat. 1889]; Micke-Broniarek 2015, 
s. 19, il. na s. 19, 119 [dat. ok. 1889].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 101 [dat. 1899]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalo-
wanych do 1908], rkps, s. 2 [jako 
Hetman w podróży, dat. 1899]. GNN, 
Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-918, rkps 
[kwit sprzedaży z 1916, nr 4480];  
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-02–8, rkps, s. 5 [obraz ku-
piony 1899, sprzedany 1916, wym. 73 
× 62]. MNw, Archiwum, Akta MNw, 
sygn. 1579 [fot. obrazu zgłoszonego 
na komisję zakupów], sygn. 1620, t. 1 
[opinie na komisje zakupów: notatka 
Janiny Zielińskiej, 9.09.1965, mps], 
sygn. 1602 [kwit przyjęcia na komi-
sję zakupów nr 10315]; DDw, neg. 
nr 101243; ZIiF, nr inw. DI 39593 MNw, 
DI 95813/19 MNw [fot. obrazu opisa-
nego jako własność A. szretterowej, 
ok. 1926], DI 57973 MNw [fot. obra-
zu, ze zbiorów artysty, jako Podróż 
hetmańska].

I.230
HIsTOrIA 
Przed 1908 znajdował się w zbiorach 
Maxa i Theodora Klopferów w Mona-
chium. Z innymi dziełami z tej kolekcji 
w listopadzie 1908 wystawiony na 
aukcji w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium, ponownie był tam 
sprzedawany w marcu 1932. Być może 
nabywcą był wówczas łódzki prze-
mysłowiec Karol Eisert (1865–1938), 
który w liście z lipca 1938 informował 
Marię Broel Plater: „podobny obraz 
Jeźdźca, tylko w innym stroju, iden-
tycznych rozmiarów, bo 62 × 85, kupi-
łem przed paru laty w Monachium za 
765 mk. [marek]”*.

*   Kacprzak 2015, s. 271, 272.

 

I.230 Husarz, ok. 1896–1900

Ciągnienie husarii; Husarz (Parada ciężkiej jazdy zbrojnej pod wiedniem); 
Parada ciężkiej jazdy polskiej; Parade; Polnische Lanzenreiter vor König 
sobieski; rewia (husarz na karym koniu); Vor dem Angriff
olej, płótno, 84 × 62      
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr 116
Ofiarowany przez dr. Juliana Godlewskiego (1903–1983) z Lugano w 1972.

ten sam mężczyzna1 w niemal identycznej pozie, dosiadający wierzchowca maści 
kasztanowatej, ukazanego w tej samej fazie ruchu. Poparta świetnym zmysłem 
obserwacji zdolność artysty do indywidualnej charakterystyki malowanych na 
płótnach koni pozwala rozpoznać w tych kompozycjach portret tego samego 
„modela”, pochodzącego zapewne z orońskiej hodowli Brandta. 

Bohaterem obydwu dzieł  jest  towarzysz  chorągwi  pancernej,  ukazany 
w zbroi kolczej z karwaszami na przedramionach i skórą lamparcią spływajacą 
z ramion na plecy; uzbrojony w pistolet w ozdobnym olstrze (widoczny jeden 
z dwóch przytroczonych do przedniego łęku siodła) i szablę typu tureckiego. 
Chorąży ma na głowie misiurkę, a jako dodatkowe uzbrojenie — łuk refleksyjny 
w łubiu zdobionym tarczą herbową. Głowę drugiego rycerza okrywa hełm typu 
husarskiego; oprócz podstawowego uzbrojenia jest wyposażony w tarczę typu 
kałkan, w ręku trzyma nadziak. W wizerunku trzeciego jeźdźca doskonale zostały 
wyeksponowane wszystkie elementy składające się na jednolity strój polskiej 
husarii: krótki czerwony żupan i takież wąskie spodnie, wysokie skórzane buty, 
skóra zwierzęca (zapewne rysia), szyszak z grzebieniem na głowie, okrywające 
tors elementy uzbrojenia ochronnego (kirys, obojczyk, naramienniki i karwasze). 

I.231

I.231 Towarzysz pancerny, przed 1900

Jeździec pancerny
olej, deska, 36,7 × 30,5 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

wYsTAwY
1999 rapperswil, Muzeum Polskie 
(s. 154, 181, nr kat. 1, il. na s. 162) 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Helbing 24.11.1908, nr kat. i il. 12, 
tabl. 4 [wym. 86,5 × 62], 10.03.1932, 
nr kat. i il. 22, tabl. 1 [wym. 87 × 62]; 
Zakrzewski 1947, s. 168; Bühler 1993, 
s. 159, il. 112 [dat. ok. 1890]; Olchow-
ska-schmidt 1996, il. na s. 75; Bühler 
1998, s. 111, 152, il. 112 [dat. ok. 1890]; 
Badach, Piotrowska 2008, s. 74, il. 51; 
Tomczak 2010, s. 109 [dat. ok. 1883]; 
straszewska 2012, s. 260; Kacprzak 
2015, s. 271, 272.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 108 [dat. 1900]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 2 [jako Rewia (husarz 
na karym koniu), dat. 1900]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 57972 MNw [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty]. 

I.231
HIsTOrIA 
w nieznanym czasie znajdował się 
w Galerie Heinemann w Monachium. 
w grudniu 1990 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Altius w warszawie. 

wYsTAwY
2005–2006 suwałki, MO (album 
il. na s. 69; folder s. 4, nr kat. 19) 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Altius 15.12.1990, nr kat. i il. 10 [dat. 
ok. 1870]; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 77 [dat. ok. 1890]; Krzysztofo-
wicz-Kozakowska, stolot 2000, s. 208, 
il. 293 [dat. ok. 1890]; Malarze polscy 
w Monachium 2005, s. 154, il. na s. 69; 
Bartoszek 2015, s. 33; Micke-Broniarek 
2015, s. 19 [dat. ok. 1890].

ArCHIwALIA
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI471348 [fot. obrazu z zasobów 
Galerie Heinemann].

Rycerz w prawej ręce trzyma kopię zakończoną proporcem, ponadto wyposa-
żony jest w umocowany pod lewą nogą koncerz, zawieszoną na rapciach szablę 
typu wschodniego, przytroczone do przedniego łęku siodła olstra z pistoletami 
i przewieszoną przez pierś ładownicę. Scena przedstawiona w tle pozwala okre-
ślić temat obrazu jako paradę oddziałów husarii przed dowódcą (hetmanem?) 
widocznym w głębi na białym koniu. 

Chorąży królewski  jest być może tożsamy z obrazem Der Standartenträger 
(kat. IV.341). 

E.M.-B.

1   W opinii badacza twórczości Brandta dr. Mariusza Klareckiego 
Chorąży królewski jest kryptoautoportretem artysty.

I.230
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BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann Dresden 4–18.11.1900, 
s. 4, nr kat. 13; Kat. Heinemann Nicea 
1900, s. 6, nr kat. 28; Tyg. Il. 1904, 
nr 36, s. 689, il. na s. 673; Kat. Heine-
mann sierpień–wrzesień 1909, s. 5, 
nr kat. 43, październik–listopad 1909, 
s. 5, nr kat. 41, luty–marzec 1910, s. 5, 
nr kat. 41, lato 1910, s. 6, nr kat. 53, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 53, styczeń 
1911, s. 4, nr kat. 31, lato 1911, s. 6, 
nr kat. 64, wiosna 1912, s. 5, nr kat. 43, 
lato 1912, s. 5, nr kat. 45, listopad–
grudzień 1912, s. 5, nr kat. 41, wiosna 
1914, s. 4, nr kat. 26, wiosna 1915, s. 5, 
nr kat. 30, wiosna 1916, s. 4, nr kat. 26; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 1899]; 
Kat. Agra-Art, 22.10.2000, nr kat. i il. 15 
[dat. 1889]; Micke-Broniarek 2015, 
s. 19, il. na s. 19, 119 [dat. ok. 1889].

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
Józefa Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, poz. 101 [dat. 1899]; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalo-
wanych do 1908], rkps, s. 2 [jako 
Hetman w podróży, dat. 1899]. GNN, 
Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-918, rkps 
[kwit sprzedaży z 1916, nr 4480];  
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-02–8, rkps, s. 5 [obraz ku-
piony 1899, sprzedany 1916, wym. 73 
× 62]. MNw, Archiwum, Akta MNw, 
sygn. 1579 [fot. obrazu zgłoszonego 
na komisję zakupów], sygn. 1620, t. 1 
[opinie na komisje zakupów: notatka 
Janiny Zielińskiej, 9.09.1965, mps], 
sygn. 1602 [kwit przyjęcia na komi-
sję zakupów nr 10315]; DDw, neg. 
nr 101243; ZIiF, nr inw. DI 39593 MNw, 
DI 95813/19 MNw [fot. obrazu opisa-
nego jako własność A. szretterowej, 
ok. 1926], DI 57973 MNw [fot. obra-
zu, ze zbiorów artysty, jako Podróż 
hetmańska].

I.230
HIsTOrIA 
Przed 1908 znajdował się w zbiorach 
Maxa i Theodora Klopferów w Mona-
chium. Z innymi dziełami z tej kolekcji 
w listopadzie 1908 wystawiony na 
aukcji w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium, ponownie był tam 
sprzedawany w marcu 1932. Być może 
nabywcą był wówczas łódzki prze-
mysłowiec Karol Eisert (1865–1938), 
który w liście z lipca 1938 informował 
Marię Broel Plater: „podobny obraz 
Jeźdźca, tylko w innym stroju, iden-
tycznych rozmiarów, bo 62 × 85, kupi-
łem przed paru laty w Monachium za 
765 mk. [marek]”*.

*   Kacprzak 2015, s. 271, 272.

 

I.230 Husarz, ok. 1896–1900

Ciągnienie husarii; Husarz (Parada ciężkiej jazdy zbrojnej pod wiedniem); 
Parada ciężkiej jazdy polskiej; Parade; Polnische Lanzenreiter vor König 
sobieski; rewia (husarz na karym koniu); Vor dem Angriff
olej, płótno, 84 × 62      
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr 116
Ofiarowany przez dr. Juliana Godlewskiego (1903–1983) z Lugano w 1972.

ten sam mężczyzna1 w niemal identycznej pozie, dosiadający wierzchowca maści 
kasztanowatej, ukazanego w tej samej fazie ruchu. Poparta świetnym zmysłem 
obserwacji zdolność artysty do indywidualnej charakterystyki malowanych na 
płótnach koni pozwala rozpoznać w tych kompozycjach portret tego samego 
„modela”, pochodzącego zapewne z orońskiej hodowli Brandta. 

Bohaterem obydwu dzieł  jest  towarzysz  chorągwi  pancernej,  ukazany 
w zbroi kolczej z karwaszami na przedramionach i skórą lamparcią spływajacą 
z ramion na plecy; uzbrojony w pistolet w ozdobnym olstrze (widoczny jeden 
z dwóch przytroczonych do przedniego łęku siodła) i szablę typu tureckiego. 
Chorąży ma na głowie misiurkę, a jako dodatkowe uzbrojenie — łuk refleksyjny 
w łubiu zdobionym tarczą herbową. Głowę drugiego rycerza okrywa hełm typu 
husarskiego; oprócz podstawowego uzbrojenia jest wyposażony w tarczę typu 
kałkan, w ręku trzyma nadziak. W wizerunku trzeciego jeźdźca doskonale zostały 
wyeksponowane wszystkie elementy składające się na jednolity strój polskiej 
husarii: krótki czerwony żupan i takież wąskie spodnie, wysokie skórzane buty, 
skóra zwierzęca (zapewne rysia), szyszak z grzebieniem na głowie, okrywające 
tors elementy uzbrojenia ochronnego (kirys, obojczyk, naramienniki i karwasze). 

I.231

I.231 Towarzysz pancerny, przed 1900

Jeździec pancerny
olej, deska, 36,7 × 30,5 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

wYsTAwY
1999 rapperswil, Muzeum Polskie 
(s. 154, 181, nr kat. 1, il. na s. 162) 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Helbing 24.11.1908, nr kat. i il. 12, 
tabl. 4 [wym. 86,5 × 62], 10.03.1932, 
nr kat. i il. 22, tabl. 1 [wym. 87 × 62]; 
Zakrzewski 1947, s. 168; Bühler 1993, 
s. 159, il. 112 [dat. ok. 1890]; Olchow-
ska-schmidt 1996, il. na s. 75; Bühler 
1998, s. 111, 152, il. 112 [dat. ok. 1890]; 
Badach, Piotrowska 2008, s. 74, il. 51; 
Tomczak 2010, s. 109 [dat. ok. 1883]; 
straszewska 2012, s. 260; Kacprzak 
2015, s. 271, 272.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 108 [dat. 1900]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych do 
1908], rkps, s. 2 [jako Rewia (husarz 
na karym koniu), dat. 1900]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 57972 MNw [fot. obrazu, ze 
zbiorów artysty]. 

I.231
HIsTOrIA 
w nieznanym czasie znajdował się 
w Galerie Heinemann w Monachium. 
w grudniu 1990 sprzedany w Domu 
Aukcyjnym Altius w warszawie. 

wYsTAwY
2005–2006 suwałki, MO (album 
il. na s. 69; folder s. 4, nr kat. 19) 

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Altius 15.12.1990, nr kat. i il. 10 [dat. 
ok. 1870]; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 77 [dat. ok. 1890]; Krzysztofo-
wicz-Kozakowska, stolot 2000, s. 208, 
il. 293 [dat. ok. 1890]; Malarze polscy 
w Monachium 2005, s. 154, il. na s. 69; 
Bartoszek 2015, s. 33; Micke-Broniarek 
2015, s. 19 [dat. ok. 1890].

ArCHIwALIA
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI471348 [fot. obrazu z zasobów 
Galerie Heinemann].

Rycerz w prawej ręce trzyma kopię zakończoną proporcem, ponadto wyposa-
żony jest w umocowany pod lewą nogą koncerz, zawieszoną na rapciach szablę 
typu wschodniego, przytroczone do przedniego łęku siodła olstra z pistoletami 
i przewieszoną przez pierś ładownicę. Scena przedstawiona w tle pozwala okre-
ślić temat obrazu jako paradę oddziałów husarii przed dowódcą (hetmanem?) 
widocznym w głębi na białym koniu. 

Chorąży królewski  jest być może tożsamy z obrazem Der Standartenträger 
(kat. IV.341). 

E.M.-B.

1   W opinii badacza twórczości Brandta dr. Mariusza Klareckiego 
Chorąży królewski jest kryptoautoportretem artysty.
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I.232 Obóz zaporożców, ok. 1895–1900 

Obozowisko tatarskie; Obozowisko zaporożców; Obóz tatarski; Obóz 
wojskowy; Pochód zaporożców; Przejście przez rzekę; Tabor zaporożców; 
Uebergang über den Dnjestr
olej, płótno, 72 × 112
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 670 MNw (d. 158953) 
Kupiony w 1947 za pośrednictwem Polskiej Misji wojskowej w Berlinie.

Być może tożsamy z obrazem Obóz zaporożców (kat. IV.127). 

I.232
HIsTOrIA
w maju 1905 obraz stał się własnością 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w latach 1905–1906 wielokrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż, tak-
że w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu (jako własność Davida 
Heinemanna). w marcu 1907 kupił go 
(za cenę 302 funtów) znany podróż-
nik John Talbot Clifton (1868–1928) 
z Lytham Hall. w 1909 ponownie zna-
lazł się w ofercie handlowej Galerie 
Heinemann. 

wYsTAwY:
1954 Kraków, TPsP [2]  
(s. 10, nr kat. 11, il.)
1955 Kijów (s. 8, nr kat. 4)
1955 Mińsk (s. 10, nr 4)
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek ( nr kat. 2, wym. 186 × 336)
1975 sopocka Galeria sztuki  
(s. nlb., Malarstwo nr kat. 6)
1987 Ostrołęka, MO 
1988 Piotrków Trybunalski, MO  
(s. 11, nr kat. 7, il. na s. 8)

1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs) 
1997–1998 Hokkaido, Obihiro Museum 
of Art [i inne miejsca]  
(s. 42, 116, nr kat. i il. 9)
1998 MNw (s. 56, nr kat. i il. 10)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie 
 (s. 30, nr kat. i il. 1)
1999 MNw, MwP (s. nlb. 4) 
2002 Muzeum w Kwidzynie (s. 10) 
2003 Muzeum w Piotrkowie Trybunal-
skim (s. 25, il. na s. 17) 
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 26, nr kat. I/10, il.)
2005–2006 Muzeum w Piotrkowie Try-
bunalskim, Muzeum Częstochowskie 
(s. 10, nr kat. 6, il.)
2006 Muzeum miasta Pabianic  
( nr kat. 7, il.)
2006 Muzeum w sosnowcu 
(s. 14, nr kat. 9, il. na s. 37)
2008 Legnica, Muzeum Miedzi
2013 Muzeum w Koszalinie 
2015 Pekin, Chińskie Muzeum  
Narodowe (s. 236, il.)
2015 seul, National Museum  
of Korea (s. 247, nr kat. i il. 136)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann lato 1905, s. 6, 
nr kat. 59, październik 1905, s. 10, 
nr kat. 107; Kat. Louis Bock & sohn 
listopad 1905, s. nlb., nr kat. 5; 
Kat. Heinemann Frankfurt luty 1906, 
s. 8, nr kat. 101; Kat. Heinemann ma-
rzec 1906, s. 5, nr kat. 101, kwiecień–
maj 1906, s. 5, nr kat. 42, maj 1906, s. 5, 
nr kat. 42, lato 1906, s. 5, nr kat. 42, 
październik 1906, s. 18, nr kat. 54, 
listopad 1906, s. 6, nr kat. 48, gru-
dzień 1906, s. 17, nr kat. 45, styczeń 
1907, s. 15, nr kat. 45, luty 1907, s. 14, 
nr kat. 45, lato 1909, s. 6, nr kat. 60; 
Praca 1913, nr 28, il. na s. 881; Do-
browolski 1960, s. 67; Drewniewska 
1961, s. 216; Kat. zbiorów MNw 1975, 
s. 72, nr kat. i il. 162 [dat. ok. 1880]; 
Fedoruk 1976, s. 42; Cat. des collec-
tions MNV 1979, s. 118, nr kat. i il. 160 
[dat. ok. 1880]; Bühler 1993, s. 115; 
Olchowska-schmidt 1996, s. 25 [jako 
Pochód Zaporożców], il. na s. 60 [jako 
Obóz Zaporożców]; Bühler 1998, s. 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 53, il. na s. 54 
[dat. ok. 1880]; Bernat 2007, s. 63, il. na 
s. 73 [dat. ok. 1880]; Bartoszek 2015, 

s. 27, 31, il. na s. 31, 112 [dat. ok. 1880]; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18, il. na s. 112 
[dat. ok. 1880].

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-928, rkps [kwit 
sprzedaży z 1907, nr 7639]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-04–30, rkps, s. 28 [obraz kupiony 
w 1905, sprzedany w 1907]. MJM, 
Biblioteka, Teczka dotycząca wystawy 
„Kozaczyzna”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/121, mps, s. 8 [spis eksponatów na 
wystawie]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 105829 
MNw [fot. obrazu]. ZIKG, Photothek, 
sammlung schrey, fot. nr ZI 471354 
[fot. z zasobów Galerie Heinemann].

I.232

I.233 Pospolite ruszenie u brodu, ok. 1895–1902

Auf dem Marsch; Kavallerie auf dem Marsch; Przejście wojska przez rzekę; 
Przeprawa wojska przez rzekę
olej, płótno, 74 × 119,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
kolekcja mBanku w warszawie

Dziełem tym Brandt nawiązał do popularnej w jego twórczości z lat 70. serii 
obrazów ukazujących grupy żołnierzy nad brzegiem rzeki podczas oczekiwa-
nia na przeprawę (kat. I.54, I.55, I.86). Wracając po latach do tego tematu, na-
dał przedstawionej scenie inny charakter, wolny od zabarwionej nutą nostalgii 
nastrojowości dawnych dzieł. Po raz pierwszy obraz został określony tytułem 
Pospolite ruszenie u brodu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1903 roku. 
Tekst towarzyszący reprodukcji trafnie i sugestywnie określa charakter przed-
stawionej sceny: „W całości odtworzył artysta znakomicie ów półmilitarny, pół-
gospodarsko-ziemiański charakter pospolitego ruszenia. Czujemy doskonale, 
że są to ludzie przyzwyczajeni do wojny, ale niezawodowi żołnierze, wdrożeni 
do karności, dyscypliny i polowego porządku. Furmani ćmią sobie fajeczki, na 
brykach igrają rasowe charty, zabrane po to, by przy okazji mogły pogonić zająca 
na polu. Tu widać bogate makaty, ówdzie beczkę z jakimś napitkiem itp. Wszystko 
to świadczy, że ziemianin, przeobrażony w żołnierza, niechętnie rozstawał się 
z przyzwyczajeniami swego normalnego, codziennego żywota”1. 

Poza i ubiór jednego z towarzyszy oczekujących na przeprawę przypomina 
postać szlachcica podziwiającego urodę rasowego konia na obrazie Arabczyk 
(kat. I.176). 

Być może tożsamy z obrazem Pospolite ruszenie (kat. IV.156). 
E.M.-B.

1  Tyg. Il. 1903, nr 42, s. 838.

I.233
HIsTOrIA 
w 1980 lub wcześniej w zbiorach 
M. Newman LTD Paintings and 
Drawings w Londynie. w marcu 1980 
wystawiony na sprzedaż w sotheby’s 
w Londynie, a w lutym 1982 w scotts-
dale w UsA. Zapewne tożsamy z obra-
zem Kavallerie auf dem Marsch (wym. 
72 × 119) wystawionym na aukcji w so-
theby’s w Nowym Jorku 28 październi-
ka 1982. Przed 1992 należał do kolekcji 
dzieł sztuki spółki Art-B. w październi-
ku 1992 i październiku 1997 znajdował 
się w ofercie handlowej Domu Aukcyj-
nego Agra-Art w warszawie. 

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 8)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1903, nr 42, s. 838, il. na 
s. 833; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; 
Kunstpreis-Jahrbuch 1980, s. 466, 
il. [wym. 80 × 120]; Kat. sotheby’s, 
scottsdale 13.02.1982, nr kat. i il. 16; 
Kunstpreis-Jahrbuch 1983, s. 479 
[wym. 72 × 119]; Olchowska-schmidt 
1996, s. 23; Kat. Agra-Art 11.10.1992, 
nr kat. i il. 40, 19.10.1997, nr kat. i il. 11; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18, 19, il. na 
s. 17 [dat. ok. 1880].

I.233



274 275MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.232 Obóz zaporożców, ok. 1895–1900 

Obozowisko tatarskie; Obozowisko zaporożców; Obóz tatarski; Obóz 
wojskowy; Pochód zaporożców; Przejście przez rzekę; Tabor zaporożców; 
Uebergang über den Dnjestr
olej, płótno, 72 × 112
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 670 MNw (d. 158953) 
Kupiony w 1947 za pośrednictwem Polskiej Misji wojskowej w Berlinie.

Być może tożsamy z obrazem Obóz zaporożców (kat. IV.127). 

I.232
HIsTOrIA
w maju 1905 obraz stał się własnością 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w latach 1905–1906 wielokrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż, tak-
że w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu (jako własność Davida 
Heinemanna). w marcu 1907 kupił go 
(za cenę 302 funtów) znany podróż-
nik John Talbot Clifton (1868–1928) 
z Lytham Hall. w 1909 ponownie zna-
lazł się w ofercie handlowej Galerie 
Heinemann. 

wYsTAwY:
1954 Kraków, TPsP [2]  
(s. 10, nr kat. 11, il.)
1955 Kijów (s. 8, nr kat. 4)
1955 Mińsk (s. 10, nr 4)
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — 
Zamek ( nr kat. 2, wym. 186 × 336)
1975 sopocka Galeria sztuki  
(s. nlb., Malarstwo nr kat. 6)
1987 Ostrołęka, MO 
1988 Piotrków Trybunalski, MO  
(s. 11, nr kat. 7, il. na s. 8)

1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs) 
1997–1998 Hokkaido, Obihiro Museum 
of Art [i inne miejsca]  
(s. 42, 116, nr kat. i il. 9)
1998 MNw (s. 56, nr kat. i il. 10)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie 
 (s. 30, nr kat. i il. 1)
1999 MNw, MwP (s. nlb. 4) 
2002 Muzeum w Kwidzynie (s. 10) 
2003 Muzeum w Piotrkowie Trybunal-
skim (s. 25, il. na s. 17) 
2004 Gniezno, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego (s. 26, nr kat. I/10, il.)
2005–2006 Muzeum w Piotrkowie Try-
bunalskim, Muzeum Częstochowskie 
(s. 10, nr kat. 6, il.)
2006 Muzeum miasta Pabianic  
( nr kat. 7, il.)
2006 Muzeum w sosnowcu 
(s. 14, nr kat. 9, il. na s. 37)
2008 Legnica, Muzeum Miedzi
2013 Muzeum w Koszalinie 
2015 Pekin, Chińskie Muzeum  
Narodowe (s. 236, il.)
2015 seul, National Museum  
of Korea (s. 247, nr kat. i il. 136)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann lato 1905, s. 6, 
nr kat. 59, październik 1905, s. 10, 
nr kat. 107; Kat. Louis Bock & sohn 
listopad 1905, s. nlb., nr kat. 5; 
Kat. Heinemann Frankfurt luty 1906, 
s. 8, nr kat. 101; Kat. Heinemann ma-
rzec 1906, s. 5, nr kat. 101, kwiecień–
maj 1906, s. 5, nr kat. 42, maj 1906, s. 5, 
nr kat. 42, lato 1906, s. 5, nr kat. 42, 
październik 1906, s. 18, nr kat. 54, 
listopad 1906, s. 6, nr kat. 48, gru-
dzień 1906, s. 17, nr kat. 45, styczeń 
1907, s. 15, nr kat. 45, luty 1907, s. 14, 
nr kat. 45, lato 1909, s. 6, nr kat. 60; 
Praca 1913, nr 28, il. na s. 881; Do-
browolski 1960, s. 67; Drewniewska 
1961, s. 216; Kat. zbiorów MNw 1975, 
s. 72, nr kat. i il. 162 [dat. ok. 1880]; 
Fedoruk 1976, s. 42; Cat. des collec-
tions MNV 1979, s. 118, nr kat. i il. 160 
[dat. ok. 1880]; Bühler 1993, s. 115; 
Olchowska-schmidt 1996, s. 25 [jako 
Pochód Zaporożców], il. na s. 60 [jako 
Obóz Zaporożców]; Bühler 1998, s. 111; 
Micke-Broniarek 2005, s. 53, il. na s. 54 
[dat. ok. 1880]; Bernat 2007, s. 63, il. na 
s. 73 [dat. ok. 1880]; Bartoszek 2015, 

s. 27, 31, il. na s. 31, 112 [dat. ok. 1880]; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18, il. na s. 112 
[dat. ok. 1880].

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-928, rkps [kwit 
sprzedaży z 1907, nr 7639]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-04–30, rkps, s. 28 [obraz kupiony 
w 1905, sprzedany w 1907]. MJM, 
Biblioteka, Teczka dotycząca wystawy 
„Kozaczyzna”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/121, mps, s. 8 [spis eksponatów na 
wystawie]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 105829 
MNw [fot. obrazu]. ZIKG, Photothek, 
sammlung schrey, fot. nr ZI 471354 
[fot. z zasobów Galerie Heinemann].

I.232

I.233 Pospolite ruszenie u brodu, ok. 1895–1902

Auf dem Marsch; Kavallerie auf dem Marsch; Przejście wojska przez rzekę; 
Przeprawa wojska przez rzekę
olej, płótno, 74 × 119,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy 
kolekcja mBanku w warszawie

Dziełem tym Brandt nawiązał do popularnej w jego twórczości z lat 70. serii 
obrazów ukazujących grupy żołnierzy nad brzegiem rzeki podczas oczekiwa-
nia na przeprawę (kat. I.54, I.55, I.86). Wracając po latach do tego tematu, na-
dał przedstawionej scenie inny charakter, wolny od zabarwionej nutą nostalgii 
nastrojowości dawnych dzieł. Po raz pierwszy obraz został określony tytułem 
Pospolite ruszenie u brodu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1903 roku. 
Tekst towarzyszący reprodukcji trafnie i sugestywnie określa charakter przed-
stawionej sceny: „W całości odtworzył artysta znakomicie ów półmilitarny, pół-
gospodarsko-ziemiański charakter pospolitego ruszenia. Czujemy doskonale, 
że są to ludzie przyzwyczajeni do wojny, ale niezawodowi żołnierze, wdrożeni 
do karności, dyscypliny i polowego porządku. Furmani ćmią sobie fajeczki, na 
brykach igrają rasowe charty, zabrane po to, by przy okazji mogły pogonić zająca 
na polu. Tu widać bogate makaty, ówdzie beczkę z jakimś napitkiem itp. Wszystko 
to świadczy, że ziemianin, przeobrażony w żołnierza, niechętnie rozstawał się 
z przyzwyczajeniami swego normalnego, codziennego żywota”1. 

Poza i ubiór jednego z towarzyszy oczekujących na przeprawę przypomina 
postać szlachcica podziwiającego urodę rasowego konia na obrazie Arabczyk 
(kat. I.176). 

Być może tożsamy z obrazem Pospolite ruszenie (kat. IV.156). 
E.M.-B.

1  Tyg. Il. 1903, nr 42, s. 838.

I.233
HIsTOrIA 
w 1980 lub wcześniej w zbiorach 
M. Newman LTD Paintings and 
Drawings w Londynie. w marcu 1980 
wystawiony na sprzedaż w sotheby’s 
w Londynie, a w lutym 1982 w scotts-
dale w UsA. Zapewne tożsamy z obra-
zem Kavallerie auf dem Marsch (wym. 
72 × 119) wystawionym na aukcji w so-
theby’s w Nowym Jorku 28 październi-
ka 1982. Przed 1992 należał do kolekcji 
dzieł sztuki spółki Art-B. w październi-
ku 1992 i październiku 1997 znajdował 
się w ofercie handlowej Domu Aukcyj-
nego Agra-Art w warszawie. 

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 8)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1903, nr 42, s. 838, il. na 
s. 833; Ballenstedt 1918a, s. nlb. 5; 
Kunstpreis-Jahrbuch 1980, s. 466, 
il. [wym. 80 × 120]; Kat. sotheby’s, 
scottsdale 13.02.1982, nr kat. i il. 16; 
Kunstpreis-Jahrbuch 1983, s. 479 
[wym. 72 × 119]; Olchowska-schmidt 
1996, s. 23; Kat. Agra-Art 11.10.1992, 
nr kat. i il. 40, 19.10.1997, nr kat. i il. 11; 
Micke-Broniarek 2015, s. 18, 19, il. na 
s. 17 [dat. ok. 1880].

I.233
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I.234
I.235

I.234 Alarm, szkic, przed 1896

Pobudka; Potyczka w zagrodzie; walka; walka w stodole
olej, płótno, 97,5 × 150
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 971 MNw (d. 158705) 
w czerwcu 1951 kupiony z funduszy Centralnej Komisji Zakupu Muzealiów 
MKis od Jerzego Zielińskiego.

Nie sposób dziś ustalić, z jakiego powodu w powojennych publikacjach utwaliło 
się datowanie szkicu i obrazu na ok. 1880. Na duże wystawy międzynarodowe 
artyści z reguły wysyłali swoje najnowsze prace, nieprezentowane wcześniej 
publicznie, które uznawali za ważne w dorobku twórczym. Wydaje się wątpliwe, 
aby na prestiżowej wystawie w Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie Brandt 
zdecydował się pokazać dzieło pochodzące sprzed 15 lat. Ponadto w Spisach ob-
razów sporządzonych jeszcze za życia artysty i przechowywanych przez jego 
rodzinę data namalowania Alarmu określona jest na rok 1896. 

Jest to jeden z nielicznych obrazów Brandta ukazujących scenę rozgry-
wającą się we wnętrzu, a nie w plenerze. Poderwana nagłym alarmem grupa 
żołnierzy w pośpiechu dosiada koni, aby ruszyć do walki. Historyczny kontekst 
tego przedstawienia odnosi się zapewne do czasów konfederacji barskiej lub po-
wstania styczniowego, co mogą sugerować dość swobodne, nieprzypominające 
jednolitych mundurów stroje postaci, a także rogatywki widoczne na głowach 
niektórych żołnierzy na szkicu. 

Ta  dynamiczna,  malowana  z  brawurą  kompozycja  stanowi  popis  mi-
strzowskich zdolności Brandta w odtwarzaniu gwałtownego ruchu ludzi i koni, 

I.235 Alarm, przed/lub 1896

Alarm w stajni; Ein Alarm; L’alarme à l’étable; Niepokój w stajni; Pobudka; 
Potyczka w zagrodzie; w zagrodzie
olej, płótno, 136 × 212
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

zatrzymanego na płótnie na ułamek sekundy niczym w kadrze aparatu fotogra-
ficznego. Dramatyczne napięcie towarzyszące przedstawionej sytuacji artysta 
buduje również za pośrednictwem efektów światła słonecznego, ostro kontra-
stujacego z półmrokiem panującym we wnętrzu stajni. Można założyć z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, że przy tworzeniu tego obrazu Brandt posiłkował 
się migawkowymi fotografiami, które niestety nie zachowały się. Przekonuje 
o tym wprowadzenie do kompozycji ostatecznej wersji dzieła postaci wiejskiego 
parobka przenoszącego drabinę, utrwalonej na zdjęciu w sytuacji niezwiązanej 
z tematem przedstawionej sceny (zob. kat. V.137). 

E.M.-B.

I.234
HIsTOrIA 
w 1926 i w 1929 należał do dr. Klimkiewi-
cza w warszawie. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 20, poza kat.)
1954 Kraków, TPsP [2] (s. 10, nr kat. 12, 
wym. 86,5 × 150) 
1961 Nowa Huta, TPsP (nr kat. 3)
1962 MNw (s. 355, nr kat. 1021) 
1965 Lidzbark warmiński, Zamek Bisku-
pów warmińskich (s. 7, nr kat. 6) 
1966 Żyrardów, Muzeum ruchu 
robotniczego
1966 warszawa, MwP 
1967 MNP (s. 27, nr kat. 8)
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 19) 
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 193, nr kat. 6, il. 2) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 6) 
1988 Nowy Jork, National Academy 
of Design (s. 98, nr kat. i il. 45)
1990 Berlin, Martin-Gropius-Bau  
(s. 264, nr kat. i il. 6/50) 
2008 Monachium, Haus der Kunst  
(s. 193, il.)
2009–2010 Budapeszt, Magyar Nemzeti 
Galériában (s. 105, 243, nr kat. i il. 50)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 184, il. na s. 105)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Husar-
ski 1929, il. na s. 373; Derwojed 1969, 
s. 37, il. 30 [wym. 86,5 × 150]; Kat. zbio-
rów MNw 1975, s. 72, nr kat. i il. 163 
[dat. ok. 1880]; sowińska 1976, il. na 
s. 36 [dat. ok. 1880]; Cat. des collec-
tions MNV 1979, s. 118, nr kat. i il. 161 
[dat. ok. 1880]; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7 [dat. ok. 1880]; w kręgu Brandta 
1985, s. nlb.; Bielski 1986, s. 9; Bühler 
1993, s.115; Bühler 1998, s. 111; Micke-
-Broniarek 2005, s. 52, il. [dat. ok. 1880]; 
Bernat 2007, s. 46, 93, il. na s. 47 [dat. 
ok. 1880]; Bartoszek 2015, s. 27, il. na 
s. 105 [dat. ok. 1880]; Micke-Broniarek 
2015, s. 11, il. na s. 105 [dat. ok. 1880].
 
ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39609 MNw [fot. 
obrazu, własność dr. Klimkiewicza].

I.235
HIsTOrIA 
4 października 1897 kupiony od artysty 
(za 5000 marek) przez Galerie Heine-
mann w Monachium. w listopadzie 
tego roku wystawiony na sprzedaż 
w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu razem z innymi dziełami 
należącymi do Davida Heinemanna, 
a w 1898 w Galerie Heinemann w Nicei. 
9 sierpnia 1898 kupiony (za 10000 
marek) w Galerie Heinemann przez 
stanisława rotwanda (1839–1916), 
znanego warszawskiego finansistę, 
przemysłowca i filantropa. Po 1916 
był własnością jego syna, Andrzeja 
rotwanda (1878–1951), który w 1938 
zdeponował część swojej kolekcji 
w MNw (nr inw. 189054). Obraz wywie-
ziony przez Niemców w czasie II wojny 
światowej, rewindykowany z Austrii 
w 1945 (nr rew. 4401). w 1994 Maria 
rotwand (żona i spadkobierczyni wła-
ściciela) odnowiła umowę depozytową 
z MNw. Od września 1988 ekspono-
wany w pałacyku Brandta w Orońsku 

jako depozyt MNw w Centrum rzeźby 
Polskiej. w lipcu 2000 wycofany 
z MNw przez spadkobierców Andrzeja 
rotwanda, przyjęty ponownie w depo-
zyt jako własność Agencji Inwestycyj-
nej POKK sA, ostatecznie zwrócony 
właścicielom w grudniu 2000.

wYsTAwY
1896 Berlin, Königliche Akademie  
der Künste (s. 18, nr kat. 325, il. 71)
1898 warszawa, TZsP 
1900 Paryż, Gal. Georges Petit  
(s. 20, nr kat. 4)
1954–1955 radom, MO
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lubli-
nie — Zamek (nr kat. 10, błędne 
wym. 150 × 205)
1967 Olsztyn, Muzeum Mazurskie  
(s. 12, nr kat. 1)
1969 warszawa, stara Pomarańczarnia
1978–1979 MNw
1979 Muzeum w Gnieźnie
1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs)

BIBLIOGrAFIA 
Kotarbiński 1896, s. 7; Kur. Lw. 1896, 
nr 241, s. 6; Myśl Literacko-Artystyczna 
1896, nr 8, s. 57; Pietsch 1896, s. 56, 
il. na s. 138; Tetmajer 1896, s. 521; 
Tetmajer 1896a, s. 1; Kat. Louis Bock 
& sohn listopad 1896, s. 6, nr kat. 13; 
Tyg. Il. 1897, nr 40, s. 792, il. na s. 786; 
Kat. Heinemann Nicea 1898, s. 8, 
nr kat. 30, il.; sprawozd. TZsP 1898, 
s. 33 [jako akwarela]; Tyg. Il. 1898, 
nr 39, s. 775; wędrowiec 1898, s. 911; 
Ognisko rodzinne 1899, nr 16, il. na 
s. 265; Krzywoszewski 1900, s. 189; 
Kur. Lw. 1900, nr 98, s. 6; nr 125, s. 7; 
Trawiński 1900, s. 124; Zakrzewski 
1947, s. 168; Drewniewska 1961, s. 216 
[jako Pobudka], il. na s. 217 [jako Po
tyczka]; wiercińska 1969, s. 32 [jako 
akwarela]; Bielski 1986, s. 9; Bühler 
1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; Mali-
nowski 2003, s. 184 [dat. ok. 1880]; 
Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; Micke-
-Broniarek 2015, s. 11. 

ArCHIwALIA 
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 147, nr 6967, s. 896, 
900–902. Archiwum rodziny Prusza-
ków, zbiory Macieja stachury, Spis ob
razów Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 89; Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb.; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 2. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-01–1, rkps, s. 93 [obraz ku-
piony 1897, sprzedany 1898]. MJM, 
Biblioteka, Teczka dotycząca wystawy 
„Kozaczyzna”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/121, mps, s. 8 [spis eksponatów 
na wystawie]. ZIKG, Photothek, Sam
mlung Schrey, fot. nr ZI 471368 [drze-
woryt z obrazu zamieszczony w „Vel-
hagen und Klasings Monatshefte”, 
August 1897].
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I.234
I.235

I.234 Alarm, szkic, przed 1896

Pobudka; Potyczka w zagrodzie; walka; walka w stodole
olej, płótno, 97,5 × 150
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 971 MNw (d. 158705) 
w czerwcu 1951 kupiony z funduszy Centralnej Komisji Zakupu Muzealiów 
MKis od Jerzego Zielińskiego.

Nie sposób dziś ustalić, z jakiego powodu w powojennych publikacjach utwaliło 
się datowanie szkicu i obrazu na ok. 1880. Na duże wystawy międzynarodowe 
artyści z reguły wysyłali swoje najnowsze prace, nieprezentowane wcześniej 
publicznie, które uznawali za ważne w dorobku twórczym. Wydaje się wątpliwe, 
aby na prestiżowej wystawie w Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie Brandt 
zdecydował się pokazać dzieło pochodzące sprzed 15 lat. Ponadto w Spisach ob-
razów sporządzonych jeszcze za życia artysty i przechowywanych przez jego 
rodzinę data namalowania Alarmu określona jest na rok 1896. 

Jest to jeden z nielicznych obrazów Brandta ukazujących scenę rozgry-
wającą się we wnętrzu, a nie w plenerze. Poderwana nagłym alarmem grupa 
żołnierzy w pośpiechu dosiada koni, aby ruszyć do walki. Historyczny kontekst 
tego przedstawienia odnosi się zapewne do czasów konfederacji barskiej lub po-
wstania styczniowego, co mogą sugerować dość swobodne, nieprzypominające 
jednolitych mundurów stroje postaci, a także rogatywki widoczne na głowach 
niektórych żołnierzy na szkicu. 

Ta  dynamiczna,  malowana  z  brawurą  kompozycja  stanowi  popis  mi-
strzowskich zdolności Brandta w odtwarzaniu gwałtownego ruchu ludzi i koni, 

I.235 Alarm, przed/lub 1896

Alarm w stajni; Ein Alarm; L’alarme à l’étable; Niepokój w stajni; Pobudka; 
Potyczka w zagrodzie; w zagrodzie
olej, płótno, 136 × 212
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

zatrzymanego na płótnie na ułamek sekundy niczym w kadrze aparatu fotogra-
ficznego. Dramatyczne napięcie towarzyszące przedstawionej sytuacji artysta 
buduje również za pośrednictwem efektów światła słonecznego, ostro kontra-
stujacego z półmrokiem panującym we wnętrzu stajni. Można założyć z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, że przy tworzeniu tego obrazu Brandt posiłkował 
się migawkowymi fotografiami, które niestety nie zachowały się. Przekonuje 
o tym wprowadzenie do kompozycji ostatecznej wersji dzieła postaci wiejskiego 
parobka przenoszącego drabinę, utrwalonej na zdjęciu w sytuacji niezwiązanej 
z tematem przedstawionej sceny (zob. kat. V.137). 

E.M.-B.

I.234
HIsTOrIA 
w 1926 i w 1929 należał do dr. Klimkiewi-
cza w warszawie. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 20, poza kat.)
1954 Kraków, TPsP [2] (s. 10, nr kat. 12, 
wym. 86,5 × 150) 
1961 Nowa Huta, TPsP (nr kat. 3)
1962 MNw (s. 355, nr kat. 1021) 
1965 Lidzbark warmiński, Zamek Bisku-
pów warmińskich (s. 7, nr kat. 6) 
1966 Żyrardów, Muzeum ruchu 
robotniczego
1966 warszawa, MwP 
1967 MNP (s. 27, nr kat. 8)
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 19) 
1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miej-
sca] (s. 193, nr kat. 6, il. 2) 
1985 radom, MO (nr kat. i il. 6) 
1988 Nowy Jork, National Academy 
of Design (s. 98, nr kat. i il. 45)
1990 Berlin, Martin-Gropius-Bau  
(s. 264, nr kat. i il. 6/50) 
2008 Monachium, Haus der Kunst  
(s. 193, il.)
2009–2010 Budapeszt, Magyar Nemzeti 
Galériában (s. 105, 243, nr kat. i il. 50)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 184, il. na s. 105)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Husar-
ski 1929, il. na s. 373; Derwojed 1969, 
s. 37, il. 30 [wym. 86,5 × 150]; Kat. zbio-
rów MNw 1975, s. 72, nr kat. i il. 163 
[dat. ok. 1880]; sowińska 1976, il. na 
s. 36 [dat. ok. 1880]; Cat. des collec-
tions MNV 1979, s. 118, nr kat. i il. 161 
[dat. ok. 1880]; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7 [dat. ok. 1880]; w kręgu Brandta 
1985, s. nlb.; Bielski 1986, s. 9; Bühler 
1993, s.115; Bühler 1998, s. 111; Micke-
-Broniarek 2005, s. 52, il. [dat. ok. 1880]; 
Bernat 2007, s. 46, 93, il. na s. 47 [dat. 
ok. 1880]; Bartoszek 2015, s. 27, il. na 
s. 105 [dat. ok. 1880]; Micke-Broniarek 
2015, s. 11, il. na s. 105 [dat. ok. 1880].
 
ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39609 MNw [fot. 
obrazu, własność dr. Klimkiewicza].

I.235
HIsTOrIA 
4 października 1897 kupiony od artysty 
(za 5000 marek) przez Galerie Heine-
mann w Monachium. w listopadzie 
tego roku wystawiony na sprzedaż 
w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu razem z innymi dziełami 
należącymi do Davida Heinemanna, 
a w 1898 w Galerie Heinemann w Nicei. 
9 sierpnia 1898 kupiony (za 10000 
marek) w Galerie Heinemann przez 
stanisława rotwanda (1839–1916), 
znanego warszawskiego finansistę, 
przemysłowca i filantropa. Po 1916 
był własnością jego syna, Andrzeja 
rotwanda (1878–1951), który w 1938 
zdeponował część swojej kolekcji 
w MNw (nr inw. 189054). Obraz wywie-
ziony przez Niemców w czasie II wojny 
światowej, rewindykowany z Austrii 
w 1945 (nr rew. 4401). w 1994 Maria 
rotwand (żona i spadkobierczyni wła-
ściciela) odnowiła umowę depozytową 
z MNw. Od września 1988 ekspono-
wany w pałacyku Brandta w Orońsku 

jako depozyt MNw w Centrum rzeźby 
Polskiej. w lipcu 2000 wycofany 
z MNw przez spadkobierców Andrzeja 
rotwanda, przyjęty ponownie w depo-
zyt jako własność Agencji Inwestycyj-
nej POKK sA, ostatecznie zwrócony 
właścicielom w grudniu 2000.

wYsTAwY
1896 Berlin, Königliche Akademie  
der Künste (s. 18, nr kat. 325, il. 71)
1898 warszawa, TZsP 
1900 Paryż, Gal. Georges Petit  
(s. 20, nr kat. 4)
1954–1955 radom, MO
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lubli-
nie — Zamek (nr kat. 10, błędne 
wym. 150 × 205)
1967 Olsztyn, Muzeum Mazurskie  
(s. 12, nr kat. 1)
1969 warszawa, stara Pomarańczarnia
1978–1979 MNw
1979 Muzeum w Gnieźnie
1991 radom, MO; warszawa, PMA; 
Olesko, Zamek (oddział LNGs)

BIBLIOGrAFIA 
Kotarbiński 1896, s. 7; Kur. Lw. 1896, 
nr 241, s. 6; Myśl Literacko-Artystyczna 
1896, nr 8, s. 57; Pietsch 1896, s. 56, 
il. na s. 138; Tetmajer 1896, s. 521; 
Tetmajer 1896a, s. 1; Kat. Louis Bock 
& sohn listopad 1896, s. 6, nr kat. 13; 
Tyg. Il. 1897, nr 40, s. 792, il. na s. 786; 
Kat. Heinemann Nicea 1898, s. 8, 
nr kat. 30, il.; sprawozd. TZsP 1898, 
s. 33 [jako akwarela]; Tyg. Il. 1898, 
nr 39, s. 775; wędrowiec 1898, s. 911; 
Ognisko rodzinne 1899, nr 16, il. na 
s. 265; Krzywoszewski 1900, s. 189; 
Kur. Lw. 1900, nr 98, s. 6; nr 125, s. 7; 
Trawiński 1900, s. 124; Zakrzewski 
1947, s. 168; Drewniewska 1961, s. 216 
[jako Pobudka], il. na s. 217 [jako Po
tyczka]; wiercińska 1969, s. 32 [jako 
akwarela]; Bielski 1986, s. 9; Bühler 
1993, s. 115; Bühler 1998, s. 111; Mali-
nowski 2003, s. 184 [dat. ok. 1880]; 
Mocarska-Tycowa 2005, s. 150; Micke-
-Broniarek 2015, s. 11. 

ArCHIwALIA 
APw, ZM wsw, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 147, nr 6967, s. 896, 
900–902. Archiwum rodziny Prusza-
ków, zbiory Macieja stachury, Spis ob
razów Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 89; Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb.; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 2. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-01–1, rkps, s. 93 [obraz ku-
piony 1897, sprzedany 1898]. MJM, 
Biblioteka, Teczka dotycząca wystawy 
„Kozaczyzna”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/121, mps, s. 8 [spis eksponatów 
na wystawie]. ZIKG, Photothek, Sam
mlung Schrey, fot. nr ZI 471368 [drze-
woryt z obrazu zamieszczony w „Vel-
hagen und Klasings Monatshefte”, 
August 1897].
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I.236 Utarczka, przed/lub 1896 

Bitwa; Ein Gefecht; Najazd; w ciasnych opłotkach; Zwiady
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk 
miejsce przechowywania nieznane

I.236
HIsTOrIA
Oferowany do sprzedaży na dorocznej 
wystawie w Glaspalast w Monachium 
w 1896. 

wYsTAwY
1896 Monachium, Glaspalast  
(s. 27, nr kat. 67, il. na s. 15)

BIBLIOGrAFIA
Przegl. Pozn. 1896, s. 297; Tyg. Il. 1896, 
nr 40, s. 795, 1898, nr 40, s. 792, il. na 
s. 790; Bies. Lit. 1899, nr 20, s. 393, 
il. na s. 395.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 79, 
Dspl. 100 [fot. obrazu, ze zbiorów arty-
sty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57976 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.237  Bitwa Kozaków z Tatarami pod Bałtą,  
przed/lub 1896

Bitwa pod Bałtą; Bitwa z Tatarami pod Bałtą; Potyczka; Utarczka
olej, płótno, 58 × 99 [61 × 100] 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Obrazy należą do typowych dla twórczości Brandta, pełnych temperamentu 
i rozmachu kompozycji batalistycznych, w których odnajdujemy wspólne mo-
tywy kompozycyjne. Punktem centralnym trzech z nich jest ulubiony i często 
wykorzystywany przez artystę brawurowy atak jeźdźca na leżącego przeciwnika 
widocznego na pierwszym planie. Postać zrzuconego z konia Tatara na płótnie 
z kolekcji Rejchera wyróżnia się starannie opracowanym ubiorem i uzbrojeniem. 
Uwagę zwracają orientalne akcenty, obuwie typu tureckiego i dekoracyjna krym-
ka oraz szabla turecka i sajdak zdobiony gwiazdą i półksiężycem. Te elemen-
ty na pozostałych dwóch obrazach, kadrujących motyw potyczki w większym 
zbliżeniu, zostały przez artystę potraktowane bardziej sumarycznie lub wręcz 
zredukowane, podobnie jak sylwetka rozpędzonego konia na pierwszym planie. 
Zamiast niej po prawej stronie płótna pojawia się postać jeźdźca tatarskiego, 
który zamierza się szablą na napastników. Kolejnym powtórzeniem jest Kozak 
na koniu z piką w dłoni, rozpoznawalny na wszystkich trzech płótnach przy lewej 
krawędzi kompozycji, a dodatkowo przedstawiony jako samodzielny motyw na 
płótnie zatytułowanym Z rozkazem. W tym wypadku malarskim pierwowzorem 
zarówno dla postaci jeźdźca, jego stroju i uzbrojenia, jak i sylwetki konia był 
obraz Chorąży (kat. I.202) datowany na około 1888–1889. Kompilacja elementów 
pochodzących z różnych układów kompozycyjnych stanowi znamienną cechę 
zaawansowanej fazy twórczości Brandta.

I.237
HIsTOrIA
Pod koniec 1897 kupiony od artysty 
przez kolekcjonera Edwarda rejche-
ra z Aleksandrowa Kujawskiego za 
1200 rubli. w maju 1926 oferowany do 
zbiorów MNK przez spokrewnionego 
z nim Edwarda reichera z warszawy 
(z powodu wysokiej ceny nie doszło 
do transakcji). w 1926 własność jego 
córki, malarki Janiny Grossmanowej 
(zm. 1943) w warszawie.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 33) 

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1896, nr 9, s. 176, il. na s. 170; 
Kat. zbiorów rejchera 1918, s. 6; 
Chwalewik 1926, s. 2; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Urbański 1926, s. 7; 
Fedoruk 1976, s. 39; Kossak listy 1985, 
s. 358. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Utarcz
ka]. MNK, Dział Inwentarzy, nr 11436, 
mps [list zapewne dyrektora MNK Fe-
liksa Kopery do wiceprezydenta Kra-
kowa Karola rolle z 17.05.1926]. MNw, 
DDw, neg. nr 4916, 100147 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39620 MNw, 
DI 95813/22 MNww [fot. obrazu].

I.236

I.237
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I.236 Utarczka, przed/lub 1896 

Bitwa; Ein Gefecht; Najazd; w ciasnych opłotkach; Zwiady
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk 
miejsce przechowywania nieznane

I.236
HIsTOrIA
Oferowany do sprzedaży na dorocznej 
wystawie w Glaspalast w Monachium 
w 1896. 

wYsTAwY
1896 Monachium, Glaspalast  
(s. 27, nr kat. 67, il. na s. 15)

BIBLIOGrAFIA
Przegl. Pozn. 1896, s. 297; Tyg. Il. 1896, 
nr 40, s. 795, 1898, nr 40, s. 792, il. na 
s. 790; Bies. Lit. 1899, nr 20, s. 393, 
il. na s. 395.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 79, 
Dspl. 100 [fot. obrazu, ze zbiorów arty-
sty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57976 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.237  Bitwa Kozaków z Tatarami pod Bałtą,  
przed/lub 1896

Bitwa pod Bałtą; Bitwa z Tatarami pod Bałtą; Potyczka; Utarczka
olej, płótno, 58 × 99 [61 × 100] 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Obrazy należą do typowych dla twórczości Brandta, pełnych temperamentu 
i rozmachu kompozycji batalistycznych, w których odnajdujemy wspólne mo-
tywy kompozycyjne. Punktem centralnym trzech z nich jest ulubiony i często 
wykorzystywany przez artystę brawurowy atak jeźdźca na leżącego przeciwnika 
widocznego na pierwszym planie. Postać zrzuconego z konia Tatara na płótnie 
z kolekcji Rejchera wyróżnia się starannie opracowanym ubiorem i uzbrojeniem. 
Uwagę zwracają orientalne akcenty, obuwie typu tureckiego i dekoracyjna krym-
ka oraz szabla turecka i sajdak zdobiony gwiazdą i półksiężycem. Te elemen-
ty na pozostałych dwóch obrazach, kadrujących motyw potyczki w większym 
zbliżeniu, zostały przez artystę potraktowane bardziej sumarycznie lub wręcz 
zredukowane, podobnie jak sylwetka rozpędzonego konia na pierwszym planie. 
Zamiast niej po prawej stronie płótna pojawia się postać jeźdźca tatarskiego, 
który zamierza się szablą na napastników. Kolejnym powtórzeniem jest Kozak 
na koniu z piką w dłoni, rozpoznawalny na wszystkich trzech płótnach przy lewej 
krawędzi kompozycji, a dodatkowo przedstawiony jako samodzielny motyw na 
płótnie zatytułowanym Z rozkazem. W tym wypadku malarskim pierwowzorem 
zarówno dla postaci jeźdźca, jego stroju i uzbrojenia, jak i sylwetki konia był 
obraz Chorąży (kat. I.202) datowany na około 1888–1889. Kompilacja elementów 
pochodzących z różnych układów kompozycyjnych stanowi znamienną cechę 
zaawansowanej fazy twórczości Brandta.

I.237
HIsTOrIA
Pod koniec 1897 kupiony od artysty 
przez kolekcjonera Edwarda rejche-
ra z Aleksandrowa Kujawskiego za 
1200 rubli. w maju 1926 oferowany do 
zbiorów MNK przez spokrewnionego 
z nim Edwarda reichera z warszawy 
(z powodu wysokiej ceny nie doszło 
do transakcji). w 1926 własność jego 
córki, malarki Janiny Grossmanowej 
(zm. 1943) w warszawie.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 33) 

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1896, nr 9, s. 176, il. na s. 170; 
Kat. zbiorów rejchera 1918, s. 6; 
Chwalewik 1926, s. 2; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Urbański 1926, s. 7; 
Fedoruk 1976, s. 39; Kossak listy 1985, 
s. 358. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Utarcz
ka]. MNK, Dział Inwentarzy, nr 11436, 
mps [list zapewne dyrektora MNK Fe-
liksa Kopery do wiceprezydenta Kra-
kowa Karola rolle z 17.05.1926]. MNw, 
DDw, neg. nr 4916, 100147 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39620 MNw, 
DI 95813/22 MNww [fot. obrazu].

I.236

I.237
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I.240 Potyczka, przed/lub 1908 

Bitwa; Napad tatarski; Podjazd tatarski; Utarczka; Utarczka z Tatarami
olej, płótno, 119,5 × 200,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Na podstawie tytułu można wnosić, że obraz ze zbiorów Rejchera nawiązuje do 
wydarzeń wojny rosyjsko-tureckiej, która rozpoczęła się pod koniec września 
1768 roku w konsekwencji naruszenia terytorium tureckiego przez wojska ko-
zackie ścigające konfederatów barskich i spalenia Bałty. 

Według informacji zawartej w podpisie pod reprodukcją zamieszczoną 
w „Tygodniku Ilustrowanym” w lutym 1896 roku obraz Bitwa Kozaków z Tatara-
mi pod Bałtą miał brać udział w wystawie w TZSP, jednak nie potwierdzają tego 
Sprawozdania Towarzystwa. 

K.Z.-P.

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1908, s. 14, 26; 
Świat 1908, nr 49, s. 7, il.; skorobo-
hata-stankiewicz 1909, s. 6; Tyg. 
Il. 1911, nr 5, il. na s. 84; Ziarno 1911, 
nr 9, il. na s. 163; Lubierzyński 1913, 
il. na s. 457; Ziarno 1913, nr 34, il. na 
s. 532; Husarski 1926, il. na s. 511; 
Gerson-Dąbrowska 1930, il. na s. 297; 
Drewniewska 1961, s. 216 [wym. 200 × 
120]; wiercińska 1969, s. 33; Kat. rem-
pex 11.06. 2008, nr kat. i il. 258, 
26.09.2012, nr kat. i il. 142, 17.04. 
2013, nr kat. i il. 140, 24.09. 
2014, nr kat. i il. 138, 16.12. 2015, 
nr kat. i il. 158, 4.10.2017, nr kat. i il. 133.

ArCHIwALIA 
APw, ZM wsw, Kwestionariusze 
strat wojennych, sygn. 147, nr 6967, 
s. 896, 900–902. Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja stachury, 
Spis obrazów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. [jako 
Utarczka].

I.239 Z rozkazem, przed/lub 1900

olej (?)
sygn. l.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

I.238 Utarczka, ok. 1896

olej, płótno, 59 × 100 [59,5 × 99] 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.238
HIsTOrIA
w 1926 własność Heleny Brandtowej. 
w marcu 1973 wystawiony na aukcji 
w Dorotheum w wiedniu.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 47, il.)

BIBLIOGrAFIA
Kat. Dorotheum 20–23.03.1973, 
nr kat. 18, il. 68; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4913 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39594 MNw, 
DI 95813/25 MNw [fot. obrazu]. ÖNB, 
Bildarchiv und Grafiksammlung, neg. 
nr D 20.474.

I.239
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1900, nr 19, s. 377, il. na s. 361.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 105; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

I.240
HIsTOrIA 
Po wystawie w TZsP kupiony przez 
Andrzeja rotwanda (1878–1951), w jego 
kolekcji znajdował się do 1939; zdepo-
nowany w MNw w 1938 (nr inw. 189055). 
wywieziony przez Niemców w czasie 
II wojny światowej, rewindykowany 
z Austrii w 1945 (nr rew. 4479). w 1994 
Maria rotwand (żona i spadkobierczyni 
właściciela) odnowiła umowę depozy-
tową z MNw. w latach 1969–1986 wypo-
życzony do dekoracji siedziby ZBowiD 
w warszawie. Od września 1988 ekspo-
nowany w pałacyku Brandta w Oroń-
sku jako depozyt MNw w Centrum 
rzeźby Polskiej. w lipcu 2000 wycofany 
z MNw przez spadkobierców Andrzeja 
rotwanda, przyjęty ponownie w depozyt 
jako własność Agencji Inwestycyjnej 
POKK sA, ostatecznie zwrócony wła-
ścicielom w grudniu 2000. w latach 
2008–2017 kilkakrotnie wystawiany na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym rempex 
w warszawie.

wYsTAwY
1908–1909 warszawa, TZsP  
(nr kat. 26, il.)
1954–1955 radom, MO 
1961 radom, MO (s. 15, 16, 19, nr kat. 3, 
il. 12)
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(nr kat. 3) 
1987 Ostrołęka, MO
1988 Piotrków Trybunalski, MO  
(s. 11, nr kat. 8)

I.238

I.240

I.239
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I.240 Potyczka, przed/lub 1908 

Bitwa; Napad tatarski; Podjazd tatarski; Utarczka; Utarczka z Tatarami
olej, płótno, 119,5 × 200,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Na podstawie tytułu można wnosić, że obraz ze zbiorów Rejchera nawiązuje do 
wydarzeń wojny rosyjsko-tureckiej, która rozpoczęła się pod koniec września 
1768 roku w konsekwencji naruszenia terytorium tureckiego przez wojska ko-
zackie ścigające konfederatów barskich i spalenia Bałty. 

Według informacji zawartej w podpisie pod reprodukcją zamieszczoną 
w „Tygodniku Ilustrowanym” w lutym 1896 roku obraz Bitwa Kozaków z Tatara-
mi pod Bałtą miał brać udział w wystawie w TZSP, jednak nie potwierdzają tego 
Sprawozdania Towarzystwa. 

K.Z.-P.

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1908, s. 14, 26; 
Świat 1908, nr 49, s. 7, il.; skorobo-
hata-stankiewicz 1909, s. 6; Tyg. 
Il. 1911, nr 5, il. na s. 84; Ziarno 1911, 
nr 9, il. na s. 163; Lubierzyński 1913, 
il. na s. 457; Ziarno 1913, nr 34, il. na 
s. 532; Husarski 1926, il. na s. 511; 
Gerson-Dąbrowska 1930, il. na s. 297; 
Drewniewska 1961, s. 216 [wym. 200 × 
120]; wiercińska 1969, s. 33; Kat. rem-
pex 11.06. 2008, nr kat. i il. 258, 
26.09.2012, nr kat. i il. 142, 17.04. 
2013, nr kat. i il. 140, 24.09. 
2014, nr kat. i il. 138, 16.12. 2015, 
nr kat. i il. 158, 4.10.2017, nr kat. i il. 133.

ArCHIwALIA 
APw, ZM wsw, Kwestionariusze 
strat wojennych, sygn. 147, nr 6967, 
s. 896, 900–902. Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja stachury, 
Spis obrazów J. Brandta [sporządzony 
zapewne przed 1916], rkps, k. nlb. [jako 
Utarczka].

I.239 Z rozkazem, przed/lub 1900

olej (?)
sygn. l.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

I.238 Utarczka, ok. 1896

olej, płótno, 59 × 100 [59,5 × 99] 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.238
HIsTOrIA
w 1926 własność Heleny Brandtowej. 
w marcu 1973 wystawiony na aukcji 
w Dorotheum w wiedniu.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 47, il.)

BIBLIOGrAFIA
Kat. Dorotheum 20–23.03.1973, 
nr kat. 18, il. 68; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4913 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39594 MNw, 
DI 95813/25 MNw [fot. obrazu]. ÖNB, 
Bildarchiv und Grafiksammlung, neg. 
nr D 20.474.

I.239
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1900, nr 19, s. 377, il. na s. 361.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 105; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2.

I.240
HIsTOrIA 
Po wystawie w TZsP kupiony przez 
Andrzeja rotwanda (1878–1951), w jego 
kolekcji znajdował się do 1939; zdepo-
nowany w MNw w 1938 (nr inw. 189055). 
wywieziony przez Niemców w czasie 
II wojny światowej, rewindykowany 
z Austrii w 1945 (nr rew. 4479). w 1994 
Maria rotwand (żona i spadkobierczyni 
właściciela) odnowiła umowę depozy-
tową z MNw. w latach 1969–1986 wypo-
życzony do dekoracji siedziby ZBowiD 
w warszawie. Od września 1988 ekspo-
nowany w pałacyku Brandta w Oroń-
sku jako depozyt MNw w Centrum 
rzeźby Polskiej. w lipcu 2000 wycofany 
z MNw przez spadkobierców Andrzeja 
rotwanda, przyjęty ponownie w depozyt 
jako własność Agencji Inwestycyjnej 
POKK sA, ostatecznie zwrócony wła-
ścicielom w grudniu 2000. w latach 
2008–2017 kilkakrotnie wystawiany na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym rempex 
w warszawie.

wYsTAwY
1908–1909 warszawa, TZsP  
(nr kat. 26, il.)
1954–1955 radom, MO 
1961 radom, MO (s. 15, 16, 19, nr kat. 3, 
il. 12)
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(nr kat. 3) 
1987 Ostrołęka, MO
1988 Piotrków Trybunalski, MO  
(s. 11, nr kat. 8)

I.238

I.240

I.239
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I.241 Przeprawa Kozaków przez Dniepr, ok. 1896

Kosaken überschreiten einen Fluss; Przejście; Przeprawa przez bród; 
skirmish; Übergang
olej, ok. 62 × ok. 86 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy [?] 
miejsce przechowywania nieznane

I.241
wYsTAwY
1944 Nowy Jork, The Metropolitan 
Museum of Art (s. 12, il. 9 na s. 16)
 
BIBLIOGrAFIA 
Gartenlaube 1901, Nr. 2, il. na s. 57; 
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 91; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 90 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.242 Scena batalistyczna z XVII w., ok. 1896–1898

A cavalry skirmish on the outskirts of a town
olej, płótno, 76 × 128
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

W późnej twórczości Brandta wielokrotnie powraca motyw potyczki niewiel-
kich grup żołnierzy ujęty w niezwykle dynamiczną kompozycję, pełną drama-
tycznego napięcia, które podkreślają ostre skróty perspektywiczne w rysunku 
postaci oraz sugestywnie oddane wrażenie gwałtownego ruchu koni i jeźdźców 
(zob. m.in. kat. I.237, I.257, I.281). Przedstawiony tu epizod odnosi się do wojny 
polsko-szwedzkiej z lat 1655–1660. W potyczce uczestniczą husarze kopiami  
atakujący rajtarów, którzy bronią się przy pomocy rapierów. W głębi po lewej, 
nad brzegiem rzeki, poniżej usytuowanego na skarpie kościoła, wre właściwa 
bitwa. Topografia terenu oraz dosyć charakterystyczna bryła architektury mogą 
kojarzyć się z widokiem Warki nad Pilicą — miejscem jednej z ważniejszych bi-
tew w okresie potopu szwedzkiego1. To wydarzenie historyczne Brandt uczynił 
również tematem innego dzieła (zob. kat. I.195).

Zapewne tożsamy z obrazem Utarczka pancernych ze Szwedami (kat. IV.130).
E.M.-B.

1   Bitwa pod Warką, stoczona 7 kwietnia 1656, zakończyła się zwycię-
stwem wojsk Rzeczypospolitej dowodzonych przez Stefana Czar-
nieckiego, pierwszym w okresie wojny ze Szwecją. Brandt dobrze 
znał okolice Warki, położonej ok. 50 km od Radomia i ok. 70 km 
od Orońska. 

I.242
HIsTOrIA
w marcu 2003 wystawiony na sprze-
daż w Bonhams w Londynie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Bonhams 18.03. 2003, 
nr kat. i il. 21.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 33 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.241
I.242
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olej, ok. 62 × ok. 86 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy [?] 
miejsce przechowywania nieznane

I.241
wYsTAwY
1944 Nowy Jork, The Metropolitan 
Museum of Art (s. 12, il. 9 na s. 16)
 
BIBLIOGrAFIA 
Gartenlaube 1901, Nr. 2, il. na s. 57; 
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
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poz. 91; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 2. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 90 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 
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A cavalry skirmish on the outskirts of a town
olej, płótno, 76 × 128
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna
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polsko-szwedzkiej z lat 1655–1660. W potyczce uczestniczą husarze kopiami  
atakujący rajtarów, którzy bronią się przy pomocy rapierów. W głębi po lewej, 
nad brzegiem rzeki, poniżej usytuowanego na skarpie kościoła, wre właściwa 
bitwa. Topografia terenu oraz dosyć charakterystyczna bryła architektury mogą 
kojarzyć się z widokiem Warki nad Pilicą — miejscem jednej z ważniejszych bi-
tew w okresie potopu szwedzkiego1. To wydarzenie historyczne Brandt uczynił 
również tematem innego dzieła (zob. kat. I.195).

Zapewne tożsamy z obrazem Utarczka pancernych ze Szwedami (kat. IV.130).
E.M.-B.

1   Bitwa pod Warką, stoczona 7 kwietnia 1656, zakończyła się zwycię-
stwem wojsk Rzeczypospolitej dowodzonych przez Stefana Czar-
nieckiego, pierwszym w okresie wojny ze Szwecją. Brandt dobrze 
znał okolice Warki, położonej ok. 50 km od Radomia i ok. 70 km 
od Orońska. 

I.242
HIsTOrIA
w marcu 2003 wystawiony na sprze-
daż w Bonhams w Londynie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Bonhams 18.03. 2003, 
nr kat. i il. 21.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 33 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.241
I.242
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I.243 Dojeżdżacz z chartami, ok. 1896 

Dojeżdżacz oczekujący panów; Polowanie; Przed polowaniem
olej, płótno, 50,8 × 63,5 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk
własność prywatna

I.244 W oczekiwaniu, ok. 1897

Oczekiwanie; Przed polowaniem
olej, płótno, 44 × 69
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.243
HIsTOrIA
w 1914 obraz znajdował się w nieznanej 
kolekcji prywatnej, w 1929 należał do 
hr. Adamowej skrzyńskiej, a około 1996 
do p. Iwulskiego (nieznanego z imienia) 
w Krakowie.

wYsTAwY
1914 Kraków, TPsP (s. 12, nr kat. 9, il.)
1929 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 22, il.)

BIBLIOGrAFIA 
Pietrzycki 1914, s. 3; Pietrzycki 1914a, 
s. 5; Świat 1929, nr 21, il. na s. 6; 
Zakrzewski 1947, s. 168; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 62; Kat. Agra-Art 
22.03.2009, nr kat. i il. 40; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13, il. na s. 13, 127 
[dat. ok. 1880].

I.244
HIsTOrIA 
w 1911 po wystawie w TZsP obraz kupił 
P. Ostromęcki, w 1922 należał on do 
Michaliny Ostromęckiej. Następnie 
zapewne był własnością Piotra Ostrow-
skiego z Tomaszowa Mazowieckiego, 
a przed 1975 Zofii Całki w warszawie. 
w marcu 1997 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym rempex 
w warszawie.

wYsTAwY 
1910 Kraków, TPsP [2] (s. 5, nr kat. 2)
1910 warszawa, TZsP 
1922 Lublin, Muzeum Lubelskie  
(s. 10, nr kat. 7, il. nlb. 4)
2004 włocławek, Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej (il. na s. 6)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TPsP 1910, s. 11; sprawozd. 
TZsP 1910, s. 29; sprawozd. TZsP 1911, 
s. 49; wiercińska 1969, s. 33; Kat. rem-
pex 23.03.1997, nr kat. i il. 809.

I.245
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1905, nr 18, s. 337, il. na s. 331; 
Bies. Lit. 1908, nr 23, il. na s. 451; strze-
cha rodz. 1927, nr 21, il. na s. 323.

I.245 Po polowaniu na lisa, przed/lub 1905 

olej (?)
sygn. l.d.: Józef Brandt 
miejsce przechowywania nieznane

Bezpretensjonalna scena rodzajowa wiąże się z nurtem malarstwa o tematyce 
myśliwskiej, jednym z wiodących w dojrzałym okresie twórczości Brandta. Grupa 
figuralna dojeżdżacza z końmi i chartami przedstawiona na obrazie z około 1896 
roku kojarzy się z fragmentem kompozycji Przed polowaniem (kat. I.146), a podczas 
jej malowania być może została wykorzystana te sama fotografia (kat. V.113). 
W kolejnej pracy artysta nieco zmienił ustawienie koni, w tym wypadku tylko 
dwóch, redukując przy tym i upraszczając elementy kompozycji obecne wcze-
śniej w tle. Odwrotne działanie dostrzegamy w wersji tematu namalowanej około 
1905 roku — przedstawiona tu scena została rozbudowana o dodatkowe posta-
cie myśliwych oraz włościan widocznych pod ścianą chaty. Inaczej rozwiązana 
jest także centralna grupa dojeżdżacza z końmi, chociaż jego gest palenia fajki 
pozostał taki sam, podobnie jak upozowanie stojących obok chartów. Ponadto 
przedstawiona na tym obrazie sytuacja dotyczy odpoczynku po polowaniu, a nie 
oczekiwania przed wyruszeniem na łowy. Wskazuje na to przytroczone do siodła 
myśliwskie trofeum. 

Dojeżdżacz z chartami być może jest tożsamy z obrazem Dojeżdżacz (kat. IV.132) 
z 1896 roku, a płótno W oczekiwaniu — z obrazem Na koniu z chartami (kat. IV.134) 
z 1897.

E.M.-B.

I.243

I.244

I.245
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olej, płótno, 44 × 69
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
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I.243
HIsTOrIA
w 1914 obraz znajdował się w nieznanej 
kolekcji prywatnej, w 1929 należał do 
hr. Adamowej skrzyńskiej, a około 1996 
do p. Iwulskiego (nieznanego z imienia) 
w Krakowie.

wYsTAwY
1914 Kraków, TPsP (s. 12, nr kat. 9, il.)
1929 Kraków, TPsP (s. 6, nr kat. 22, il.)

BIBLIOGrAFIA 
Pietrzycki 1914, s. 3; Pietrzycki 1914a, 
s. 5; Świat 1929, nr 21, il. na s. 6; 
Zakrzewski 1947, s. 168; Olchowska-
-schmidt 1996, il. na s. 62; Kat. Agra-Art 
22.03.2009, nr kat. i il. 40; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13, il. na s. 13, 127 
[dat. ok. 1880].

I.244
HIsTOrIA 
w 1911 po wystawie w TZsP obraz kupił 
P. Ostromęcki, w 1922 należał on do 
Michaliny Ostromęckiej. Następnie 
zapewne był własnością Piotra Ostrow-
skiego z Tomaszowa Mazowieckiego, 
a przed 1975 Zofii Całki w warszawie. 
w marcu 1997 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym rempex 
w warszawie.

wYsTAwY 
1910 Kraków, TPsP [2] (s. 5, nr kat. 2)
1910 warszawa, TZsP 
1922 Lublin, Muzeum Lubelskie  
(s. 10, nr kat. 7, il. nlb. 4)
2004 włocławek, Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej (il. na s. 6)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TPsP 1910, s. 11; sprawozd. 
TZsP 1910, s. 29; sprawozd. TZsP 1911, 
s. 49; wiercińska 1969, s. 33; Kat. rem-
pex 23.03.1997, nr kat. i il. 809.

I.245
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1905, nr 18, s. 337, il. na s. 331; 
Bies. Lit. 1908, nr 23, il. na s. 451; strze-
cha rodz. 1927, nr 21, il. na s. 323.
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jej malowania być może została wykorzystana te sama fotografia (kat. V.113). 
W kolejnej pracy artysta nieco zmienił ustawienie koni, w tym wypadku tylko 
dwóch, redukując przy tym i upraszczając elementy kompozycji obecne wcze-
śniej w tle. Odwrotne działanie dostrzegamy w wersji tematu namalowanej około 
1905 roku — przedstawiona tu scena została rozbudowana o dodatkowe posta-
cie myśliwych oraz włościan widocznych pod ścianą chaty. Inaczej rozwiązana 
jest także centralna grupa dojeżdżacza z końmi, chociaż jego gest palenia fajki 
pozostał taki sam, podobnie jak upozowanie stojących obok chartów. Ponadto 
przedstawiona na tym obrazie sytuacja dotyczy odpoczynku po polowaniu, a nie 
oczekiwania przed wyruszeniem na łowy. Wskazuje na to przytroczone do siodła 
myśliwskie trofeum. 

Dojeżdżacz z chartami być może jest tożsamy z obrazem Dojeżdżacz (kat. IV.132) 
z 1896 roku, a płótno W oczekiwaniu — z obrazem Na koniu z chartami (kat. IV.134) 
z 1897.

E.M.-B.

I.243

I.244

I.245



286 287MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.246 Zagrody, ok. 1896–1900

Orońsko — zagrody
olej, płótno, 40 ×100
sygn. p.d.: J.B. Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 1026 MNw 
(d. 4357 Tc/74)
Kupiony w 1974 za pośrednictwem PP Desa w warszawie od osoby 
zamieszkałej za granicą. 

I.246
HIsTOrIA
w latach 1976–1995 wypożyczony do 
dekoracji Domu Pracy Twórczej MKis 
w Pałacu w radziejowicach.

wYsTAwY
1976 radziejowice, Pałac 
1975 warszawa, Muzeum Historyczne
1982 MNw (s. 14, nr kat. 30, 
wym. 53 × 109)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 184, il. na s. 106)

BIBLIOGrAFIA 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 11; 
Bühler 1998, s. 111. 

I.247 Orońsko, ok. 1896–1900

Krajobraz; Landschaft
olej, tektura, 39 × 61
Muzeum Narodowe w Kielcach, nr inw. MNKi/M/575
Kupiony w 1972 od osoby prywatnej z radomia.

Obraz nie był sygnowany przez malarza. Widniejący obecnie napis (po prawej 
u dołu): „Józef Brandt | z Warszawy” jest wzorowany na pieczęci, która widnieje 
na wielu rysunkach. Podobnie jak ona został położony wtórnie przez nieznaną 
osobę z kręgu rodziny artysty. 

E.M.-B.
I.247
wYsTAwY
1978 sandomierz, MO 
1979 Berlin, Ośrodek Informacji i Kultury 
Polskiej (nr kat. 26)
1993 MNKi
1994 Kielce, Muzeum wsi Kieleckiej
1994–1995 radom, MO, szczecin, 
Zamek (s. 94)
2006 Muzeum Historii Katowic  
(s. 139, 186, nr kat. i il. 50) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 186, il. na s. 107)

BIBLIOGrAFIA 
Oborny 1975, s. 538; Bühler 1993, s. 115; 
Bühler 1998, s. 111; Bernat 2007, il. na 
s. 86–87.

I.246

I.247
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I.246 Zagrody, ok. 1896–1900

Orońsko — zagrody
olej, płótno, 40 ×100
sygn. p.d.: J.B. Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 1026 MNw 
(d. 4357 Tc/74)
Kupiony w 1974 za pośrednictwem PP Desa w warszawie od osoby 
zamieszkałej za granicą. 

I.246
HIsTOrIA
w latach 1976–1995 wypożyczony do 
dekoracji Domu Pracy Twórczej MKis 
w Pałacu w radziejowicach.

wYsTAwY
1976 radziejowice, Pałac 
1975 warszawa, Muzeum Historyczne
1982 MNw (s. 14, nr kat. 30, 
wym. 53 × 109)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 184, il. na s. 106)

BIBLIOGrAFIA 
Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 11; 
Bühler 1998, s. 111. 

I.247 Orońsko, ok. 1896–1900

Krajobraz; Landschaft
olej, tektura, 39 × 61
Muzeum Narodowe w Kielcach, nr inw. MNKi/M/575
Kupiony w 1972 od osoby prywatnej z radomia.

Obraz nie był sygnowany przez malarza. Widniejący obecnie napis (po prawej 
u dołu): „Józef Brandt | z Warszawy” jest wzorowany na pieczęci, która widnieje 
na wielu rysunkach. Podobnie jak ona został położony wtórnie przez nieznaną 
osobę z kręgu rodziny artysty. 

E.M.-B.
I.247
wYsTAwY
1978 sandomierz, MO 
1979 Berlin, Ośrodek Informacji i Kultury 
Polskiej (nr kat. 26)
1993 MNKi
1994 Kielce, Muzeum wsi Kieleckiej
1994–1995 radom, MO, szczecin, 
Zamek (s. 94)
2006 Muzeum Historii Katowic  
(s. 139, 186, nr kat. i il. 50) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 186, il. na s. 107)

BIBLIOGrAFIA 
Oborny 1975, s. 538; Bühler 1993, s. 115; 
Bühler 1998, s. 111; Bernat 2007, il. na 
s. 86–87.

I.246

I.247
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I.248 Szkic kompozycji historycznej, ok. 1895

wyjazd z wilanowa — studium do obrazu; szkic III
olej, płótno, 76 × 134
napis na odwrocie: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.249  Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa, 1897 

Ausfahrt des Königs sobieski; Jan sobieski Auszug aus wilanów; 
Königsschlittenfahrt; Kulig Jana III; Kulig Jana sobieskiego w wilanowie; 
Kulig króla Jana sobieskiego; Kulig wilanowski; Kulig z czasów sobieskiego; 
wyjazd Jana III z wilanowa; wyjazd Jana sobieskiego; wyjazd króla Jana 
III na polowanie; wyjazd króla Jana III z Marysieńką z wilanowa; wyjazd 
króla Jana sobieskiego; wyjazd króla z wilanowa; wyjazd na polowanie; 
wyjazd sobieskiego na polowanie; wyjazd sobieskiego z wilanowa; wyjazd 
z wilanowa; wyjazd z wilanowa Jana III wraz z królową; Zimowa zabawa 
z czasów króla Jana sobieskiego
olej, płótno, 186 × 326
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 4374 MNw (d. 212373)
Pochodzi ze zbiorów TZsP, w Muzeum od 1940.

I.248
HIsTOrIA
według ekspertyzy Jerzego sienkiewi-
cza pierwotnie należał do rodziny Pru-
szaków i był prezentowany na wystawie 
Brandta w TZsP w 1926 (nie potwierdza 
tego katalog). według notatki Janusza 
Derwojeda w listopadzie 1974 należał 
do nieznanego z imienia Mielczarka, 
który miał go kupić od Macieja Pruszaka 
(1901–1978). w latach 2004, 2005 i 2007 
wystawiany na sprzedaż w Domu Aukcyj-
nym rempex w warszawie. w katalogu 
odnotowano wówczas treść widocznej 
na odwrocie nalepki z nieokreślonej 
wystawy z nr 15585, tytułem Szkic III 
oraz datą nadesłania 1923. 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (?)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. rempex 25.02.2004, nr kat. i il. 250, 
14.12.2005, nr kat. i il. 235, 24.01.2007, 
nr kat. i il. 234; Przybyszewski 2006, s. 13, 
14, 16, il. 1; Klarecki 2012, s. 279. 

ArCHIwALIA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. ob-
razu opisana na odwrocie, dat. 7.11.1974. 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum Jerzego 
Sienkiewicza, sygn. 1723/2, rkps [fot. 
obrazu, notatki, ekspertyza z 13.11.1974]. 

I.249
HIsTOrIA 
Pracę nad tym dziełem Brandt rozpoczął 
podczas letniego pobytu w Orońsku 
w 1894, a ukończył w maju 1897. Jej 
kolejne etapy komentowano na łamach 
polskiej prasy, przede wszystkim „Tygo-
dnika Ilustrowanego”. wykonana w Mo-
nachium chromolitografia obrazu sta-
nowiła premium dla członków TZsP za 
rok 1899. w styczniu 1899 obraz przyjęty 
do Galerie Heinemann z ceną 20 tysięcy 
marek, odebrany przez artystę 24 lutego 
1899. w tym samym roku wystawiony 
przez Galerie Heinemann w Nicei. Po 
wystawie w TPsP we Lwowie w 1902 
Brandt prowadził pertraktacje, m.in. za 
pośrednictwem prezesa Towarzystwa, 
profesora Jana Bołoz-Antoniewicza, 
dotyczące jego sprzedaży do którejś 
z polskich kolekcji; zainteresowany zaku-
pem był m.in. Jan Albin Götz z Okocimia. 
Ostatecznie w 1905 obraz otrzymała 
w prezencie córka artysty Krystyna 
z okazji ślubu z Józefem Tyszkiewiczem. 
Ze względu na format nie mógł być eks-
ponowany w pałacu w Łohojsku; w 1908 
Tyszkiewicz ofiarował go do zbiorów 
TZsP. w czasie II wojny światowej wy-
wieziony przez Niemców, rewindykowany 
z Zsrr w 1956, w grudniu 1957 przyjęty 
do MNw. Do maja 1959 prawdopodobnie 
zdeponowany w Muzeum Okręgowym 
w radomiu, do maja 1961 w Muzeum 
w Łańcucie, a w 1969 lub wcześniej 
w siedzibie ZBowiD. w latach 1983–2017 

Podejmując w 1894 roku pracę nad nowym obrazem historycznym z czasów 
panowania Jana III, Brandt być może chciał uczcić przypadającą na 1896 rok 
200 rocznicę śmierci tego wybitnego monarchy. Powróciwszy po dziesięciu la-
tach do tematu wyjazdu z Wilanowa (zob. kat. I.160), zmienił w sposób zasadniczy 
koncepcję kompozycji, ogólny ton barwny i charakter efektów luministycznych 
podkreślających nastrój obrazu. W tej wersji w ozdobnych saniach umieścił parę 
królewską, a całej scenie, rozgrywającej się o zmierzchu, w rzęsistym blasku 
pochodni, nadał jeszcze bardziej reprezentacyjny charakter, pełen barokowego 
splendoru. 

Można przypuszczać, że namalowanie tego obrazu poprzedziło niewielkie 
studium olejne znane obecnie pod tytułem Szkic kompozycji historycznej, utrzy-
mane w jasnej i ciepłej gamie barwnej, rozświetlone blaskiem płynącym z okien 
pałacu i zapalonych pochodni. Najważniejsze elementy kompozycji są tu zazna-
czone bardzo sumarycznie, aczkolwiek ogólna dyspozycja planów i rozmiesz-
czenie grup ludzi wydają się bliższe poprzedniej, nieukończonej wersji dzieła 

(świadczy o tym m.in. biegnąca na przedzie orszaku postać dworskiego błazna 
w czerwonym stroju). Zdaniem Wojciecha Przybyszewskiego płótno to jest szki-
cem do obrazu Przyjazd króla (kat. IV.128) wystawionego w Zachęcie w 1895 roku. 
Dzieło o takim tytule jest wzmiankowane w Sprawozdaniu TZSP, jednak nie 
dysponujemy nawet najbardziej ogólnym opisem, który umożliwiłby powiązanie 
z nim Szkicu kompozycji historycznej. 

Podobnie jak w poprzedniej wersji dzieła, wyjazd z Wilanowa Jana III i Ma-
rii Kazimiery również odbywa się w tłumnej asyście dworzan i wojska. Wśród 
dziesiątków postaci uwagę zwracają husarze w pełnym uzbrojeniu ze skrzydłami, 
z których jeden dzierży karmazynową chorągiew z godłem Rzeczypospolitej. 
Przed saniami biegnie para ciemnoskórych laufrów w egzotycznych strojach 
i turbanach. Oprawę muzyczną tej eskapady tworzy widoczna z lewej strony 
orkiestra. Otaczający królewskie sanie tłum niezliczonych jeźdźców przesuwa 
się w szpalerze służby dworskiej w ozdobnie szamerowanych liberiach, oświe-
tlającej drogę pochodniami. Blask ognia nadaje całej scenie delikatną różowawą 
poświatę1. 

W materiałach archiwalnych pochodzących ze spuścizny Brandta, prze-
chowywanych przez rodzinę artysty, znajdują się rozmaite notatki dotyczące 
osoby króla Jana III, królowej Marii Kazimiery, członków ich rodziny i dworu, 
które gromadził on, przygotowując się do malowania obrazu. Zachowały się 
także wykonane w Monachium fotografie paradnych sań Ludwika II Bawar-
skiego oraz koni w ozdobnych czaprakach z początku XVIII wieku, a ponad-
to zdjęcie widoku frontowego dziedzińca pałacu w Wilanowie w ujęciu takim, 
jak w kompozycji obrazu. Jako pierwowzór do przedstawienia postaci króla 

eksponowany w pałacu w wilanowie. 
w latach 70. XX wieku lub nieco później 
według obrazu został wykonany kom-
plet wysokiej klasy cynowych figurek 
na zamówienie znawcy i kolekcjonera 
historycznych figurek dr. Vollratha, 
prezesa Fundacji Kulturalnej Kruppa 
w Niemczech (29 z nich w zbiorach MNKi 
od 2007).

wYsTAwY
1897 Monachium, Glaspalast  
(s. 32, nr kat. 164, il. na s. 35 fragm.)
1897–1898 warszawa, TZsP 
1898 Petersburg, AsP 
1902 Lwów, TPsP; stanisławów, kasyno 
miejskie 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 2, 
il. na s. 28)
1939 warszawa, TZsP (poza katalogiem)
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10) 
1956 Moskwa, Ermitaż (s. 6, il. na s. 77) 
1959 Lidzbark warmiński, Zamek Bisku-
pów warmińskich (s. 19, 25, nr kat. [4], il.)
1959–1960 Muzeum w Zabrzu  
(s. 18, 19, 25, nr kat. 4)
1961 Zielona Góra, MO (s. 9, 14, nr kat. 3)
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(nr kat. 4, błędne wym. 186 × 135)
1969 warszawa, stara Pomarańczarnia
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 22, 
il. na s. 42)
1983 MNw, Pałac w wilanowie  
(s. 146, nr kat. 43, il. 142)
2015 Pekin, Chińskie Muzeum Narodowe 
(s. 180, il.)
2015 seul, National Museum of Korea 
(s. 234, nr kat. i il. 92)

BIBLIOGrAFIA 
Kur. Lw. 1894, nr 317, s. 3; Tyg. Il. 1894, 
nr 46, s. 319; Tyg. Il. 1895, nr 14, s. 231, 
nr 52, s. 491; Tetmajer 1896, s. 521; Tyg. 
Il. 1896, nr 3, s. 57; Łoś 1897, s. 47, 49; 
Łoś 1897a, s. 438; sprawozd. TZsP 1897, 
s. 5, 19, 29; wawrzeniecki 1897, s. 586, 
587; Pecht 1897, s. 336, il. po s. 334; 
Tyg. Il. 1897, nr 16, s. 318, nr 23, s. 458, 
nr 25, s. 498, nr 34, s. 674, nr 47, s. 934, 
nr 51, s. 1013; Mutermilch 1898, s. 58; 
Piątkowski 1898, s. 26; J. ryszkiewicz 
1898, s. 35, il. na s. 36; sprawozd. TZsP 
1898, s. 21; Tyg. Il. 1898, nr 3, s. 59, nr 7, 
s. 138, nr 18, s. 359; Tyg. Mód i Pow. 
1898, nr 4, s. 37; wierzbięta 1898, s. 144, 
155; Kat. Heinemann Nicea 1899, s. 8, 
nr kat. 34, il. fragm.; Piątkowski 1899, 
s. 37; sprawozd. TZsP 1899, s. 7; Echo 
Muz. Teatr. Artyst. 1900, nr 11, s. 125; Tyg. 
Il. 1900, nr 41, s. 811, il. na s. 806–807; 
Tyg. Il. 1902, nr 4, s. 77; Kat. zbiorów 
TZsP 1908, s. 17, nr kat. 384, 1912, 1920, 
s. 16, nr kat. 384, 1924, s. 14, nr kat. 384, 
1925, s. nlb., nr kat. 384, 1933, s. 16, 
nr kat. 384, 1935, s. 20, nr kat. 384, 1938, 
s. 22, nr kat. 384; Kur. Lw. 1902, nr 17, 
s. 4; nr 19, s. 2; Kur. stanisław. 1902, 
nr 858, s. 2; Tyg. Il. 1902, nr 4, s. 77; 
wankie 1907, s. 10; Kulikowski 1908, s. 1; 

Wilanów. Pałac — widok od strony podjazdu, 
ok. 1870–1875, kat. V.86

I.248

Koń w czapraku do sań paradnych z czasów 
Kurfürsta Karla Albrechta, z lat 1737–1738, z królew-
skiej siodlarni w Monachium, ok. 1880, kat. V.81 

Sanie paradne Ludwika II Bawarskiego 
z lat 1871–1874, z królewskiej powozowni  
w Monachium, ok. 1880, kat. V.80
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I.248 Szkic kompozycji historycznej, ok. 1895

wyjazd z wilanowa — studium do obrazu; szkic III
olej, płótno, 76 × 134
napis na odwrocie: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.249  Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa, 1897 

Ausfahrt des Königs sobieski; Jan sobieski Auszug aus wilanów; 
Königsschlittenfahrt; Kulig Jana III; Kulig Jana sobieskiego w wilanowie; 
Kulig króla Jana sobieskiego; Kulig wilanowski; Kulig z czasów sobieskiego; 
wyjazd Jana III z wilanowa; wyjazd Jana sobieskiego; wyjazd króla Jana 
III na polowanie; wyjazd króla Jana III z Marysieńką z wilanowa; wyjazd 
króla Jana sobieskiego; wyjazd króla z wilanowa; wyjazd na polowanie; 
wyjazd sobieskiego na polowanie; wyjazd sobieskiego z wilanowa; wyjazd 
z wilanowa; wyjazd z wilanowa Jana III wraz z królową; Zimowa zabawa 
z czasów króla Jana sobieskiego
olej, płótno, 186 × 326
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 4374 MNw (d. 212373)
Pochodzi ze zbiorów TZsP, w Muzeum od 1940.

I.248
HIsTOrIA
według ekspertyzy Jerzego sienkiewi-
cza pierwotnie należał do rodziny Pru-
szaków i był prezentowany na wystawie 
Brandta w TZsP w 1926 (nie potwierdza 
tego katalog). według notatki Janusza 
Derwojeda w listopadzie 1974 należał 
do nieznanego z imienia Mielczarka, 
który miał go kupić od Macieja Pruszaka 
(1901–1978). w latach 2004, 2005 i 2007 
wystawiany na sprzedaż w Domu Aukcyj-
nym rempex w warszawie. w katalogu 
odnotowano wówczas treść widocznej 
na odwrocie nalepki z nieokreślonej 
wystawy z nr 15585, tytułem Szkic III 
oraz datą nadesłania 1923. 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (?)

BIBLIOGrAFIA 
Kat. rempex 25.02.2004, nr kat. i il. 250, 
14.12.2005, nr kat. i il. 235, 24.01.2007, 
nr kat. i il. 234; Przybyszewski 2006, s. 13, 
14, 16, il. 1; Klarecki 2012, s. 279. 

ArCHIwALIA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. ob-
razu opisana na odwrocie, dat. 7.11.1974. 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum Jerzego 
Sienkiewicza, sygn. 1723/2, rkps [fot. 
obrazu, notatki, ekspertyza z 13.11.1974]. 

I.249
HIsTOrIA 
Pracę nad tym dziełem Brandt rozpoczął 
podczas letniego pobytu w Orońsku 
w 1894, a ukończył w maju 1897. Jej 
kolejne etapy komentowano na łamach 
polskiej prasy, przede wszystkim „Tygo-
dnika Ilustrowanego”. wykonana w Mo-
nachium chromolitografia obrazu sta-
nowiła premium dla członków TZsP za 
rok 1899. w styczniu 1899 obraz przyjęty 
do Galerie Heinemann z ceną 20 tysięcy 
marek, odebrany przez artystę 24 lutego 
1899. w tym samym roku wystawiony 
przez Galerie Heinemann w Nicei. Po 
wystawie w TPsP we Lwowie w 1902 
Brandt prowadził pertraktacje, m.in. za 
pośrednictwem prezesa Towarzystwa, 
profesora Jana Bołoz-Antoniewicza, 
dotyczące jego sprzedaży do którejś 
z polskich kolekcji; zainteresowany zaku-
pem był m.in. Jan Albin Götz z Okocimia. 
Ostatecznie w 1905 obraz otrzymała 
w prezencie córka artysty Krystyna 
z okazji ślubu z Józefem Tyszkiewiczem. 
Ze względu na format nie mógł być eks-
ponowany w pałacu w Łohojsku; w 1908 
Tyszkiewicz ofiarował go do zbiorów 
TZsP. w czasie II wojny światowej wy-
wieziony przez Niemców, rewindykowany 
z Zsrr w 1956, w grudniu 1957 przyjęty 
do MNw. Do maja 1959 prawdopodobnie 
zdeponowany w Muzeum Okręgowym 
w radomiu, do maja 1961 w Muzeum 
w Łańcucie, a w 1969 lub wcześniej 
w siedzibie ZBowiD. w latach 1983–2017 

Podejmując w 1894 roku pracę nad nowym obrazem historycznym z czasów 
panowania Jana III, Brandt być może chciał uczcić przypadającą na 1896 rok 
200 rocznicę śmierci tego wybitnego monarchy. Powróciwszy po dziesięciu la-
tach do tematu wyjazdu z Wilanowa (zob. kat. I.160), zmienił w sposób zasadniczy 
koncepcję kompozycji, ogólny ton barwny i charakter efektów luministycznych 
podkreślających nastrój obrazu. W tej wersji w ozdobnych saniach umieścił parę 
królewską, a całej scenie, rozgrywającej się o zmierzchu, w rzęsistym blasku 
pochodni, nadał jeszcze bardziej reprezentacyjny charakter, pełen barokowego 
splendoru. 

Można przypuszczać, że namalowanie tego obrazu poprzedziło niewielkie 
studium olejne znane obecnie pod tytułem Szkic kompozycji historycznej, utrzy-
mane w jasnej i ciepłej gamie barwnej, rozświetlone blaskiem płynącym z okien 
pałacu i zapalonych pochodni. Najważniejsze elementy kompozycji są tu zazna-
czone bardzo sumarycznie, aczkolwiek ogólna dyspozycja planów i rozmiesz-
czenie grup ludzi wydają się bliższe poprzedniej, nieukończonej wersji dzieła 

(świadczy o tym m.in. biegnąca na przedzie orszaku postać dworskiego błazna 
w czerwonym stroju). Zdaniem Wojciecha Przybyszewskiego płótno to jest szki-
cem do obrazu Przyjazd króla (kat. IV.128) wystawionego w Zachęcie w 1895 roku. 
Dzieło o takim tytule jest wzmiankowane w Sprawozdaniu TZSP, jednak nie 
dysponujemy nawet najbardziej ogólnym opisem, który umożliwiłby powiązanie 
z nim Szkicu kompozycji historycznej. 

Podobnie jak w poprzedniej wersji dzieła, wyjazd z Wilanowa Jana III i Ma-
rii Kazimiery również odbywa się w tłumnej asyście dworzan i wojska. Wśród 
dziesiątków postaci uwagę zwracają husarze w pełnym uzbrojeniu ze skrzydłami, 
z których jeden dzierży karmazynową chorągiew z godłem Rzeczypospolitej. 
Przed saniami biegnie para ciemnoskórych laufrów w egzotycznych strojach 
i turbanach. Oprawę muzyczną tej eskapady tworzy widoczna z lewej strony 
orkiestra. Otaczający królewskie sanie tłum niezliczonych jeźdźców przesuwa 
się w szpalerze służby dworskiej w ozdobnie szamerowanych liberiach, oświe-
tlającej drogę pochodniami. Blask ognia nadaje całej scenie delikatną różowawą 
poświatę1. 

W materiałach archiwalnych pochodzących ze spuścizny Brandta, prze-
chowywanych przez rodzinę artysty, znajdują się rozmaite notatki dotyczące 
osoby króla Jana III, królowej Marii Kazimiery, członków ich rodziny i dworu, 
które gromadził on, przygotowując się do malowania obrazu. Zachowały się 
także wykonane w Monachium fotografie paradnych sań Ludwika II Bawar-
skiego oraz koni w ozdobnych czaprakach z początku XVIII wieku, a ponad-
to zdjęcie widoku frontowego dziedzińca pałacu w Wilanowie w ujęciu takim, 
jak w kompozycji obrazu. Jako pierwowzór do przedstawienia postaci króla 

eksponowany w pałacu w wilanowie. 
w latach 70. XX wieku lub nieco później 
według obrazu został wykonany kom-
plet wysokiej klasy cynowych figurek 
na zamówienie znawcy i kolekcjonera 
historycznych figurek dr. Vollratha, 
prezesa Fundacji Kulturalnej Kruppa 
w Niemczech (29 z nich w zbiorach MNKi 
od 2007).

wYsTAwY
1897 Monachium, Glaspalast  
(s. 32, nr kat. 164, il. na s. 35 fragm.)
1897–1898 warszawa, TZsP 
1898 Petersburg, AsP 
1902 Lwów, TPsP; stanisławów, kasyno 
miejskie 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 2, 
il. na s. 28)
1939 warszawa, TZsP (poza katalogiem)
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10) 
1956 Moskwa, Ermitaż (s. 6, il. na s. 77) 
1959 Lidzbark warmiński, Zamek Bisku-
pów warmińskich (s. 19, 25, nr kat. [4], il.)
1959–1960 Muzeum w Zabrzu  
(s. 18, 19, 25, nr kat. 4)
1961 Zielona Góra, MO (s. 9, 14, nr kat. 3)
1965 radom, MO
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek 
(nr kat. 4, błędne wym. 186 × 135)
1969 warszawa, stara Pomarańczarnia
1974 Moskwa, Maneż (s. 82, nr kat. 22, 
il. na s. 42)
1983 MNw, Pałac w wilanowie  
(s. 146, nr kat. 43, il. 142)
2015 Pekin, Chińskie Muzeum Narodowe 
(s. 180, il.)
2015 seul, National Museum of Korea 
(s. 234, nr kat. i il. 92)
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I.248

Koń w czapraku do sań paradnych z czasów 
Kurfürsta Karla Albrechta, z lat 1737–1738, z królew-
skiej siodlarni w Monachium, ok. 1880, kat. V.81 

Sanie paradne Ludwika II Bawarskiego 
z lat 1871–1874, z królewskiej powozowni  
w Monachium, ok. 1880, kat. V.80
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ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta, [sporządzony zapewne przed 
1916], rkps, k. nlb. [jako Kulig]. Biblioteka 
ZNiO, Papiery TPSP we Lwowie. Listy od 
osób i instytucji z lat 1884–1920, sygn. 
7451/I, rkps [mikrofilm nr N.2012], k. 147, 
149, 154, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 173 
[zespół listów Józefa Brandta do TPsP 
we Lwowie z 1902 i 1903]. GNN, Deu-
tsches Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-01–1, rkps, s. 130 [obraz przy-
jęty 24.01.1899, odebrany przez artystę 
15.02.1899, nr kwitu 4445]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 39606 MNw, DI 81972/11 MNw 
[fot. obrazu przed 1939], DI 95603/1 
MNw, DI 74231 MNw [fot. obrazu ze 
zbiorów TZsP, przed 1939].

posłużyła najprawdopodobniej fotografia popiersia Jana III z kolekcji wilanow-
skiej, o czym przekonuje dość wierne oddanie utrwalonych w rzeźbie rysów 
twarzy monarchy. Według przekazów rodzinnych pod postacią Marii Kazimiery 
artysta przedstawił swoją córkę Krystynę. Natomiast według relacji skoligaco-
nego z Brandtami dziennikarza, Jerzego Szymkowicza-Gombrowicza, do pierw-
szoplanowej postaci dworskiego sługi trzymającego pochodnię pozował Felicjan 
Niegolewski (zapewne z grona służby lub rządców zatrudnionych w Orońsku). 
Pomimo troski o zachowanie historycznych realiów malowanej sceny artysta 
nie ustrzegł się pewnego anachronizmu. Architekturę pałacu wilanowskiego 
namalował w jej kształcie XIX-wiecznym, utrwalonym na fotografii Konrada 
Brandla, w sposób istotny różniącym się od wyglądu tej rezydencji w czasach 
panowania Sobieskiego.

Kazimierz  Tetmajer  w swojej  relacji  z monachijskiego atelier  malarza 
w 1896 roku odnotował: „[...] książę regent Luitpold zagląda często do pracowni 
i nie może się dość dzieła nachwalić”2. Jednak już pierwsze publiczne prezentacje 
Wyjazdu z Wilanowa wzbudziły rozbieżne opinie wśród recenzentów wystaw, od 
słów pełnych uznania po miażdżącą krytykę. Tkwiące w obrazie źródło kontro-
wersji dobrze uchwycił Henryk Piątkowski: „Duża ta kompozycja, aczkolwiek 
posiadała wszelkie cechy niepospolitego temperamentu Brandta, nosiła na sobie 
ślady dążności do pewnej akademicznej powagi. Zyskał na tem rysunek i po-
prawność kompozycji, lecz obraz stracił na rozmachu, na fudze barwnej, na tym 
poetycznym, trochę dzikim polocie, który z Brandta czyni tak sympatycznego, 
tak swojsko oryginalnego artystę”3. 

E.M.-B.

1   Efekt ten artysta po części uzyskał dzięki nałożeniu na powierzchnię 
płótna podmalówki ze sproszkowanego brązu, co ujawniły poprze-
dzające wystawę badania obrazu; zob. esej Anny Lewandowskiej 
w t. 1 niniejszego katalogu.

2  Tetmajer 1896, s. 521.
3  Piątkowski 1899, s. 37.

I.250 Kozak znaczący bród, 1897

Przejście wolne; Przeprawa przez Dunaj; Przeprawa przez rzekę;  
Przeprawa wojska przez rzekę 
olej 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Kozak (kat. IV.138) lub Przeprawa Kozaków przez 
rzekę (kat. IV.136).

I.250
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I.251
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I.251 Walka o sztandar, ok. 1897

olej, 62 × 96 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Popiersie Jana III Sobieskiego z kolekcji wila-
nowskiej, lata 90. XIX w., kat. V.90 I.250

I.251

Mężczyzna w zbroi husarskiej, siedzący na atrapie 
konia, lata 70. XIX w., kat. V.61
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skiej, o czym przekonuje dość wierne oddanie utrwalonych w rzeźbie rysów 
twarzy monarchy. Według przekazów rodzinnych pod postacią Marii Kazimiery 
artysta przedstawił swoją córkę Krystynę. Natomiast według relacji skoligaco-
nego z Brandtami dziennikarza, Jerzego Szymkowicza-Gombrowicza, do pierw-
szoplanowej postaci dworskiego sługi trzymającego pochodnię pozował Felicjan 
Niegolewski (zapewne z grona służby lub rządców zatrudnionych w Orońsku). 
Pomimo troski o zachowanie historycznych realiów malowanej sceny artysta 
nie ustrzegł się pewnego anachronizmu. Architekturę pałacu wilanowskiego 
namalował w jej kształcie XIX-wiecznym, utrwalonym na fotografii Konrada 
Brandla, w sposób istotny różniącym się od wyglądu tej rezydencji w czasach 
panowania Sobieskiego.

Kazimierz  Tetmajer  w swojej  relacji  z monachijskiego atelier  malarza 
w 1896 roku odnotował: „[...] książę regent Luitpold zagląda często do pracowni 
i nie może się dość dzieła nachwalić”2. Jednak już pierwsze publiczne prezentacje 
Wyjazdu z Wilanowa wzbudziły rozbieżne opinie wśród recenzentów wystaw, od 
słów pełnych uznania po miażdżącą krytykę. Tkwiące w obrazie źródło kontro-
wersji dobrze uchwycił Henryk Piątkowski: „Duża ta kompozycja, aczkolwiek 
posiadała wszelkie cechy niepospolitego temperamentu Brandta, nosiła na sobie 
ślady dążności do pewnej akademicznej powagi. Zyskał na tem rysunek i po-
prawność kompozycji, lecz obraz stracił na rozmachu, na fudze barwnej, na tym 
poetycznym, trochę dzikim polocie, który z Brandta czyni tak sympatycznego, 
tak swojsko oryginalnego artystę”3. 

E.M.-B.

1   Efekt ten artysta po części uzyskał dzięki nałożeniu na powierzchnię 
płótna podmalówki ze sproszkowanego brązu, co ujawniły poprze-
dzające wystawę badania obrazu; zob. esej Anny Lewandowskiej 
w t. 1 niniejszego katalogu.

2  Tetmajer 1896, s. 521.
3  Piątkowski 1899, s. 37.

I.250 Kozak znaczący bród, 1897

Przejście wolne; Przeprawa przez Dunaj; Przeprawa przez rzekę;  
Przeprawa wojska przez rzekę 
olej 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Kozak (kat. IV.138) lub Przeprawa Kozaków przez 
rzekę (kat. IV.136).

I.250
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 20, s. 395–396, il. na 
s. 390; Bies. Lit. 1899, nr 45, il. na 
s. 361; Praca 1912, nr 50, il. po s. 1600; 
Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 93; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 3. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57982 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty].

I.251
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1898, nr 19, s. 377, il. na s. 371.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39574 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.251 Walka o sztandar, ok. 1897

olej, 62 × 96 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Popiersie Jana III Sobieskiego z kolekcji wila-
nowskiej, lata 90. XIX w., kat. V.90 I.250

I.251

Mężczyzna w zbroi husarskiej, siedzący na atrapie 
konia, lata 70. XIX w., kat. V.61
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I.252 Na forpocztach, ok. 1897

Lisowczycy na forpocztach; Na forpoczcie; Potyczka 
olej, płótno, 61 × 100 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Die Vorhut (kat. IV.162).
 

I.252
HIsTOrIA
w 1916 wystawiony na sprzedaż 
w salonie Abe Gutnajera w warszawie. 
w 1919 własność J. Efrusiego. w 1921 
i 1926 należał do Hermana Lewy’ego 
w warszawie. w 1933 własność prze-
mysłowca Mieczysława Broniewskiego 
(1893–1966) z warszawy. według niego 
obraz w czasie powstania warszaw-
skiego znajdował się w warszawie 
i nie uległ zniszczeniu.

wYsTAwY
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 35; album s. 8, 
nr kat. 35)
1921 warszawa, TZsP
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 31)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 12)

BIBLIOGrAFIA
Świat 1916, nr 37, s. 7 i il.; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; sprawozd. TZsP 
1933, s. 19, 38; Zakrzewski 1947, s. 168 
[dat. 1897]; A. wojciechowski 1974, 
s. 22–23; Bołdok 2004, s. 222; Klarecki 
2012, s. 278, il. 68. 

ArCHIwALIA 
AAN, MKis, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 387/138, s. 159, nr 16 
[jako Powstańcy, ol. pł., 50 × 70]. 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 92 [dat. 1897]; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2. MNw, DDw, neg. nr 4938 [fot. 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39624 MNw, 
DI 95813/13 MNw [fot. obrazu].Mężczyzna strzelający ze strzelby, kat. II.315  Orońsko. Jeździec na koniu ze strzelbą, lata 80. XIX w., kat. V.138

I.253 Podwórko, ok. 1897–1900

szkic IV; szkic olejny
olej, płótno, 80 × 120,5
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 4880 MNw (d. 126315) 
Ofiarowany w 1938 przez Bronisława Krystalla jako dar im. Izabelli i Karola 
Krystallów.

Być może tożsamy z obrazem Przed stajniami (kat. IV.135).

I.253
HIsTOrIA 
Podczas wystawy w TZsP w 1926 
kupiony przez Bronisława Krystalla. 
w czasie II wojny światowej skradzio-
ny ze zbiorów MNw, rewindykowany 
z Zsrr w 1956. w latach 1958–2009 
zdeponowany w Muzeum Okręgowym 
w Białymstoku.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 88)
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10) 
1956 Moskwa, Ermitaż (s. 6)
2015–2016 MNw (s. 275, nr kat. 2) 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 53; 
Kat. zbiorów MNw 1938, s. 12, 
nr kat. 24.

ArCHIwALIA
MNw, Archiwum, Archiwum osobiste 
Bronisława Krystalla, sygn. s-11/5, 
O działalności artystycznej i nauko
wej Bronisława Krystalla, s. 17, mps 
[informacja o zakupie obrazu w TZsP 
za radą Jana rosena].

I.254
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1902, nr 3, s. 57, il. na s. 51; 
Bies. Lit. 1911, nr 9, il. na s. 17; Zakrzew-
ski 1947, s. 168; Bühler 1998, s. 110, 
158, il. 113 [dat. ok. 1885]; Bühler 1998, 
s. 106, 152, il. 113 [dat. ok. 1885]; Micke-
-Broniarek 2005, s. 69; Bernat 2007, 
s. 46, 93.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 99; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2 [jako Narowne konie].

I.254 Konie poniosły, 1898

Durchgehendes Gespann; Krytyczne położenie; Narowne konie; Trzymaj!
olej, płótno, 65 × 110,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.252
I.253

I.254
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I.252 Na forpocztach, ok. 1897

Lisowczycy na forpocztach; Na forpoczcie; Potyczka 
olej, płótno, 61 × 100 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Die Vorhut (kat. IV.162).
 

I.252
HIsTOrIA
w 1916 wystawiony na sprzedaż 
w salonie Abe Gutnajera w warszawie. 
w 1919 własność J. Efrusiego. w 1921 
i 1926 należał do Hermana Lewy’ego 
w warszawie. w 1933 własność prze-
mysłowca Mieczysława Broniewskiego 
(1893–1966) z warszawy. według niego 
obraz w czasie powstania warszaw-
skiego znajdował się w warszawie 
i nie uległ zniszczeniu.

wYsTAwY
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 35; album s. 8, 
nr kat. 35)
1921 warszawa, TZsP
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 31)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 12)

BIBLIOGrAFIA
Świat 1916, nr 37, s. 7 i il.; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; sprawozd. TZsP 
1933, s. 19, 38; Zakrzewski 1947, s. 168 
[dat. 1897]; A. wojciechowski 1974, 
s. 22–23; Bołdok 2004, s. 222; Klarecki 
2012, s. 278, il. 68. 

ArCHIwALIA 
AAN, MKis, Kwestionariusze strat 
wojennych, sygn. 387/138, s. 159, nr 16 
[jako Powstańcy, ol. pł., 50 × 70]. 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 92 [dat. 1897]; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2. MNw, DDw, neg. nr 4938 [fot. 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39624 MNw, 
DI 95813/13 MNw [fot. obrazu].Mężczyzna strzelający ze strzelby, kat. II.315  Orońsko. Jeździec na koniu ze strzelbą, lata 80. XIX w., kat. V.138

I.253 Podwórko, ok. 1897–1900

szkic IV; szkic olejny
olej, płótno, 80 × 120,5
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 4880 MNw (d. 126315) 
Ofiarowany w 1938 przez Bronisława Krystalla jako dar im. Izabelli i Karola 
Krystallów.

Być może tożsamy z obrazem Przed stajniami (kat. IV.135).

I.253
HIsTOrIA 
Podczas wystawy w TZsP w 1926 
kupiony przez Bronisława Krystalla. 
w czasie II wojny światowej skradzio-
ny ze zbiorów MNw, rewindykowany 
z Zsrr w 1956. w latach 1958–2009 
zdeponowany w Muzeum Okręgowym 
w Białymstoku.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 88)
1956 MNw [i inne miejsca] (s. 10) 
1956 Moskwa, Ermitaż (s. 6)
2015–2016 MNw (s. 275, nr kat. 2) 

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 53; 
Kat. zbiorów MNw 1938, s. 12, 
nr kat. 24.

ArCHIwALIA
MNw, Archiwum, Archiwum osobiste 
Bronisława Krystalla, sygn. s-11/5, 
O działalności artystycznej i nauko
wej Bronisława Krystalla, s. 17, mps 
[informacja o zakupie obrazu w TZsP 
za radą Jana rosena].

I.254
BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1902, nr 3, s. 57, il. na s. 51; 
Bies. Lit. 1911, nr 9, il. na s. 17; Zakrzew-
ski 1947, s. 168; Bühler 1998, s. 110, 
158, il. 113 [dat. ok. 1885]; Bühler 1998, 
s. 106, 152, il. 113 [dat. ok. 1885]; Micke-
-Broniarek 2005, s. 69; Bernat 2007, 
s. 46, 93.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 99; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2 [jako Narowne konie].

I.254 Konie poniosły, 1898

Durchgehendes Gespann; Krytyczne położenie; Narowne konie; Trzymaj!
olej, płótno, 65 × 110,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.252
I.253

I.254



296 297MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.255 Parada kozacka, 1898

Kosakenparade; Kozacy; Pochód Kozaków; surmacz kozacki
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt [?] 
miejsce przechowywania nieznane

I.256 Pochód lisowczyków, ok. 1898 

Flußüberganag tscherkessischer reiter 
olej, płótno, 47,5 × 66 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Artysta ponownie nawiązał tu do dziejów oręża na kresach Rzeczypospolitej 
w XVII wieku. W kompozycjach niewielkiego formatu powrócił do ulubionego 
motywu: pochodu zastępów wojskowych. Centralną postać obrazu, Kozaka na 
koniu ujętego z profilu, powtórzył niemal dosłownie w analogicznym układzie 
w obu obrazach, a także w akwareli Kozak (kat. II.331) z tego samego okresu. 
W istotny sposób zróżnicował jednak dalszy plan. Widoczna w głębi kompozy-
cji kawalkada jeźdźców ciągnie przez stepy, brodząc w trawach, lub przekracza 
bród na rzece. Kozak w czapie z futrzanym otokiem i z przewieszoną przez ramię 
surmą1 zajmował w wojsku stanowisko trębacza, który przenikliwym dźwiękiem 
instrumentu dawał sygnał walczącym.

Trudno obecnie ustalić, który z dwóch obrazów został zaprezentowany na 
wystawie w Dreźnie w 1899 roku (jako Kosakenmarsch) z ofertą sprzedaży i był 
wzmiankowany w: 1899 Drezno, Deutsche Kunstausstellung (s. 13, nr kat. 33). 

K.Z.-P.

1   W Rzeczypospolitej surmy pojawiły się na przełomie XVI i XVII wie-
ku, podczas wojen z Imperium Osmańskim. I.255

HIsTOrIA
Na wystawie w Berlinie w 1898 prze-
znaczony na sprzedaż. 

wYsTAwY 
1898 Berlin, GBK (s. 7, nr kat. 105, 
il. na s. 51) 

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1898, nr 45, s. 895; Nasz Kraj 
1906, nr 22, il. na s. 26.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 44 [fot. 
obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 57978 MNw [fot. odwróco-
na], DI 57979 MNw, DI 57980 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.256
HIsTOrIA
wystawiony na aukcji w Galerie Hel-
bing w Monachium w kwietniu 1917. 
w 1922 w zbiorach kolekcjonera Bo-
lesława Orzechowicza (1847–1927) 
w Kalnikowie koło Medyki. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing 28.04.1917, nr kat. i il. 16; 
Badecki 1922, s. 40, il. XVII; Aftanazy 
1991, t. 8a, s. 38.

Kozak, ok. 1898, kat. II.331

I.256

I.255
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I.255 Parada kozacka, 1898

Kosakenparade; Kozacy; Pochód Kozaków; surmacz kozacki
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt [?] 
miejsce przechowywania nieznane

I.256 Pochód lisowczyków, ok. 1898 

Flußüberganag tscherkessischer reiter 
olej, płótno, 47,5 × 66 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Artysta ponownie nawiązał tu do dziejów oręża na kresach Rzeczypospolitej 
w XVII wieku. W kompozycjach niewielkiego formatu powrócił do ulubionego 
motywu: pochodu zastępów wojskowych. Centralną postać obrazu, Kozaka na 
koniu ujętego z profilu, powtórzył niemal dosłownie w analogicznym układzie 
w obu obrazach, a także w akwareli Kozak (kat. II.331) z tego samego okresu. 
W istotny sposób zróżnicował jednak dalszy plan. Widoczna w głębi kompozy-
cji kawalkada jeźdźców ciągnie przez stepy, brodząc w trawach, lub przekracza 
bród na rzece. Kozak w czapie z futrzanym otokiem i z przewieszoną przez ramię 
surmą1 zajmował w wojsku stanowisko trębacza, który przenikliwym dźwiękiem 
instrumentu dawał sygnał walczącym.

Trudno obecnie ustalić, który z dwóch obrazów został zaprezentowany na 
wystawie w Dreźnie w 1899 roku (jako Kosakenmarsch) z ofertą sprzedaży i był 
wzmiankowany w: 1899 Drezno, Deutsche Kunstausstellung (s. 13, nr kat. 33). 

K.Z.-P.

1   W Rzeczypospolitej surmy pojawiły się na przełomie XVI i XVII wie-
ku, podczas wojen z Imperium Osmańskim. I.255

HIsTOrIA
Na wystawie w Berlinie w 1898 prze-
znaczony na sprzedaż. 

wYsTAwY 
1898 Berlin, GBK (s. 7, nr kat. 105, 
il. na s. 51) 

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1898, nr 45, s. 895; Nasz Kraj 
1906, nr 22, il. na s. 26.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 44 [fot. 
obrazu, ze zbiorów artysty]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 57978 MNw [fot. odwróco-
na], DI 57979 MNw, DI 57980 MNw 
[fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.256
HIsTOrIA
wystawiony na aukcji w Galerie Hel-
bing w Monachium w kwietniu 1917. 
w 1922 w zbiorach kolekcjonera Bo-
lesława Orzechowicza (1847–1927) 
w Kalnikowie koło Medyki. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing 28.04.1917, nr kat. i il. 16; 
Badecki 1922, s. 40, il. XVII; Aftanazy 
1991, t. 8a, s. 38.

Kozak, ok. 1898, kat. II.331

I.256

I.255
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I.257 Potyczka, ok. 1898 

A cavalry assault; w pogoni
olej, płótno, 76 × 128
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna

Tematem  obrazu  jest  epizod  z  jednej  z  licznych  wojen,  jakie  toczyły  się  
w XVII wieku na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. W walce 
uczestniczą Kozacy i Tatarzy. Tłem dla pierwszoplanowej potyczki czterech 
jeźdźców jest rozległa przestrzeń stepu, w której wre bitwa. Na horyzoncie za-
rysowują się płonące zabudowania wsi z sylwetką cerkwi o trzech kopułach. 
Widoczna po prawej scena pojedynku nacierającego rohatyną Kozaka i Tatara 
ze wzniesioną do cięcia szablą wyraźnie kojarzy się z analogicznym fragmentem 
kompozycji Utarczka (kat. I.238) z 1896 roku, a ponownie została powtórzona na 
późniejszym o kilka lat płótnie Potyczka (kat. I.240).

Być może tożsamy z obrazem Z wojen tatarskich (kat. IV.182). 
E.M.-B.

I.257
HIsTOrIA
w 1949 obraz znajdował się w kolekcji 
prywatnej. w marcu 2003 wystawiony 
na sprzedaż w Bonhams w Londynie.

BIBLIOGrAFIA 
Bies. Lit. 1908, nr 37, il. na s. 211; Tyg. Il. 
1908, nr 22, s. 446, il. na s. 434–435; 
Husarski 1949, il. na s. 19; Kat. Bon-
hams 18.03.2003, nr kat. i il. 22.

I.258 Trębacz, ok. 1898

olej, płótno, 45,5 × 60,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | — Monachium
własność prywatna

Pierwowzorem dla przedstawienia trębacza na tle pochodu wojska była zapewne 
analogiczna postać „wyjęta” przez artystę z wielofiguralnej sceny Powrót Koza-
ków (kat. I.221). Nie znamy kolorystyki tego obrazu, wydaje się jednak, że strój 
obydwu jeźdźców jest niemal identyczny, podobnie jak ozdobny płomyk trąbki 
sygnałowej. Przy zachowaniu takiej samej pozy i gestu postaci, zbliżonego wize-
runku ich twarzy, artysta zupełnie inaczej przedstawił sylwetki koni, różnicując 
również ich umaszczenie. Było to prawdopodobnie podyktowane odmienną 
treścią obydwu dzieł. Na płótnie Powrót Kozaków widzimy zwycięskie oddziały 
wojska w swobodnym szyku i powolnym rytmie przemierzające step. Natomiast 
tytułowy bohater drugiego obrazu, ukazany na pędzącym w galopie koniu, wy-
grywa sygnał do ataku. Taką interpretację narzuca widoczna w tle szarża jazdy 
kozackiej oraz płonące zabudowania miasteczka.

E.M.-B. I.258
HIsTOrIA
według Marie B. Frost z westport 
(Connecticut, UsA) obraz został zaku-
piony na początku XX wieku w Paryżu 
przez jej dziadka williama Brewstera 
(1866–1949), właściciela Brewster Car-
riage Company. Przez dziesiątki lat po-
zostawał w tej kolekcji. w marcu 2014 
wystawiony na aukcji iGavel w Nowym 
Jorku, a czerwcu tego roku w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Klarecki 2014, s. 15, il.; Kat. Agra-Art 
15.06.2014, nr kat. i il. 27; Micke-
-Broniarek 2015, s. 19.W pogoni, ok. 1898, kat. II.332

I.257

I.258
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I.257 Potyczka, ok. 1898 

A cavalry assault; w pogoni
olej, płótno, 76 × 128
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna

Tematem  obrazu  jest  epizod  z  jednej  z  licznych  wojen,  jakie  toczyły  się  
w XVII wieku na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. W walce 
uczestniczą Kozacy i Tatarzy. Tłem dla pierwszoplanowej potyczki czterech 
jeźdźców jest rozległa przestrzeń stepu, w której wre bitwa. Na horyzoncie za-
rysowują się płonące zabudowania wsi z sylwetką cerkwi o trzech kopułach. 
Widoczna po prawej scena pojedynku nacierającego rohatyną Kozaka i Tatara 
ze wzniesioną do cięcia szablą wyraźnie kojarzy się z analogicznym fragmentem 
kompozycji Utarczka (kat. I.238) z 1896 roku, a ponownie została powtórzona na 
późniejszym o kilka lat płótnie Potyczka (kat. I.240).

Być może tożsamy z obrazem Z wojen tatarskich (kat. IV.182). 
E.M.-B.

I.257
HIsTOrIA
w 1949 obraz znajdował się w kolekcji 
prywatnej. w marcu 2003 wystawiony 
na sprzedaż w Bonhams w Londynie.

BIBLIOGrAFIA 
Bies. Lit. 1908, nr 37, il. na s. 211; Tyg. Il. 
1908, nr 22, s. 446, il. na s. 434–435; 
Husarski 1949, il. na s. 19; Kat. Bon-
hams 18.03.2003, nr kat. i il. 22.

I.258 Trębacz, ok. 1898

olej, płótno, 45,5 × 60,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | — Monachium
własność prywatna

Pierwowzorem dla przedstawienia trębacza na tle pochodu wojska była zapewne 
analogiczna postać „wyjęta” przez artystę z wielofiguralnej sceny Powrót Koza-
ków (kat. I.221). Nie znamy kolorystyki tego obrazu, wydaje się jednak, że strój 
obydwu jeźdźców jest niemal identyczny, podobnie jak ozdobny płomyk trąbki 
sygnałowej. Przy zachowaniu takiej samej pozy i gestu postaci, zbliżonego wize-
runku ich twarzy, artysta zupełnie inaczej przedstawił sylwetki koni, różnicując 
również ich umaszczenie. Było to prawdopodobnie podyktowane odmienną 
treścią obydwu dzieł. Na płótnie Powrót Kozaków widzimy zwycięskie oddziały 
wojska w swobodnym szyku i powolnym rytmie przemierzające step. Natomiast 
tytułowy bohater drugiego obrazu, ukazany na pędzącym w galopie koniu, wy-
grywa sygnał do ataku. Taką interpretację narzuca widoczna w tle szarża jazdy 
kozackiej oraz płonące zabudowania miasteczka.

E.M.-B. I.258
HIsTOrIA
według Marie B. Frost z westport 
(Connecticut, UsA) obraz został zaku-
piony na początku XX wieku w Paryżu 
przez jej dziadka williama Brewstera 
(1866–1949), właściciela Brewster Car-
riage Company. Przez dziesiątki lat po-
zostawał w tej kolekcji. w marcu 2014 
wystawiony na aukcji iGavel w Nowym 
Jorku, a czerwcu tego roku w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Klarecki 2014, s. 15, il.; Kat. Agra-Art 
15.06.2014, nr kat. i il. 27; Micke-
-Broniarek 2015, s. 19.W pogoni, ok. 1898, kat. II.332

I.257

I.258
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I.259 Pogoń, ok. 1898

Pursued; Verfolgt 
olej, płótno, 50 × 70
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Ścigany (kat. IV.272). 

I.259
HIsTOrIA
w 1926 własność inżyniera Apoli-
narego Przybylskiego (1878–1960) 
w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 19, 
il. na s. 25)

BIBLIOGrAFIA 
Fleischmann 1910, s. i il. 66; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36. 

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4912 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39612 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.259

I.260 Batalia, szkic, przed 1899 

Bitwa pancernych; Potyczka, scena z „Potopu”; Utarczka; Utarczka 
szwedów z Lisowczykami; Utarczka ze szwedami
olej, płótno, 67 × 100 [61 × 101]
sygn. p.d.: J B 
miejsce przechowywania nieznane

I.261 Epizod z wojny szwedzkiej, przed/lub 1899

A Battle scene; Battle-scene from the 30 Year’s war; Ein Gefecht; Episode 
de la guerre polono-suédoise; Potyczka; reiterkampf; schwedischer 
reiterkampf; schwedische reiter im Kampf; swedish Cavalrymen Fighting; 
Utarczka; Utarczka ze szwedami w XVII w.; Utarczka ze szwedem; Utarczka 
z podjazdem szwedzkim; Un Combat; walka; Ze szwedzkich wojen 
olej, płótno, 141 × 201
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Obecnie trudno ustalić pierwotny zamysł, którym artysta kierował się przy ma-
lowaniu sceny ujętej na obrazie — czy miał on być nawiązaniem do konkretnego 
epizodu kampanii szwedzkiej, czy może raczej ilustracją do fragmentu Potopu 
Henryka Sienkiewicza. Efektowną, dynamiczną kompozycję artysta poprze-
dził swobodnym szkicem olejnym dużego formatu. Jego zasadnicze elementy 
uwzględnił w ostatecznej wersji dzieła. Postać szwedzkiego trębacza powalonego 
wraz z koniem, widoczna na pierwszym planie, blisko krawędzi obrazu, należy 
do motywów kompozycyjnych znanych z wcześniejszych płócien malarza (kat. 
I.238, I.242). Za niskim płotem wiejskiego przysiółka toczy się zacięty pojedynek: 
żołnierz jazdy lekkozbrojnej oddaje strzał do szwedzkiego rajtara, odpierającego 
atak rapierem. Artysta ze znawstwem opracował charakterystyczne elementy 
stroju rajtarskiego: kapelusz z szerokim rondem, kolet i botforty. 

Epizod z wojny szwedzkiej spotkał się z krytyką w prasie krajowej: „[...] bogac-
twu i rozmaitości ruchu nie dorównuje bogactwo kolorów, a obraz działa znacz-
nie słabiej przez swe ciemne tony, za często i za łatwo podkładane”1. Natomiast 
bardzo pochlebnie został oceniony pełen rozmachu szkic: „Czuć tam nadzwy-
czajną łatwość kompozycyjną i jakoby pewne nadużycie zręczności technicznej, 
efektownych plam, wirtuozowskich pociągnięć pendzla, tego, jednem słowem, 
co w języku pracowniczym nazywa się kaligrafią malarską”2.

K.Z.-P.

1  Nowaczyński 1899, s. 512.
2  H. Sienkiewicz 1901, s. 25. 

I.260
HIsTOrIA
Przed 1916 w zbiorach Ksawerego 
Orłowskiego (1862–1926), dyplomaty 
i właściciela dóbr Jarmolińce na Po-
dolu. w latach 1924–1930 kilkakrotnie 
wystawiany przez Abe Gutnajera 
w warszawie i Łodzi. w 1924 i 1926 
wymieniany w jego katalogach jako 
własność Orłowskiego. w 1933 i 1939 
należał do przemysłowca Janusza 
regulskiego (1887–1983) w warsza-
wie. Trudno obecnie ustalić, czy obraz 
został zwrócony właścicielowi po 
zamknięciu wystawy malarstwa bata-
listycznego w Instytucie Propagandy 
sztuki jesienią 1939. 

wYsTAwY
1901 warszawa, TZsP
1926 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. 5, nr kat. 28)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 25)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 10)
1939 warszawa, IPs (s. 29, nr kat. 26, 
tabl. VI)

BIBLIOGrAFIA
Daniłowicz-strzelbicki 1901, s. 6; 
Oksza 1901, s. 2; H. sienkiewicz 1901, 
s. 25; sprawozd. TZsP 1901, s. 32; 
Kat. Gutnajer 1924, s. nlb., nr kat. 52, 
1926, s. nlb., nr kat. 36, 1930, s. nlb., 
nr kat. 2; sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 
36; Husarski 1929, il. na s. 370; spra-
wozd. TZsP 1933, s. 19; Hulewicz 1939, 
s. 8; Pruszkowski 1939, s. 5; wierciń-
ska 1969, s. 32.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta, [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Utarcz
ka]. Is PAN, Zb. specjalne, Doku
mentacja wystawy „Malarstwo ba
talistyczne” 1939, sygn. 82, s. 60, 159 
[korespondencja dotycząca wypoży-
czenia obrazu na wystawę z 8.05.1939 
i z 5.06.1939, mps i wycinki prasowe]. 
MNw, DDw, neg. nr 1639, 4950 [fot. 
przed 1939]. 

I.261
HIsTOrIA
18 maja 1899 kupiony do zbiorów Gale-
rie Heinemann w Monachium. w lipcu 
1899 wystawiony z ofertą sprzedaży 
w Glaspalast w Monachium, a w roku 
następnym w Palais des Beaux-Arts 
w Nicei. w 1906 prezentowany wraz 
z innymi zbiorami Davida Heineman-
na w Grafton Galleries w Londynie, 
a na przełomie kwietnia i maja 
1912 w Kunstvereinie w Mannheim. 
31 października 1912 nabyty przez 
grafa du Parc z Meranu. 19 lutego 1919 
ponownie pozyskany przez Galerie 
Heinemann. 13 lutego 1920 sprzedany 
Zygmuntowi rosińskiemu z Poznania. 
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I.259 Pogoń, ok. 1898

Pursued; Verfolgt 
olej, płótno, 50 × 70
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Ścigany (kat. IV.272). 

I.259
HIsTOrIA
w 1926 własność inżyniera Apoli-
narego Przybylskiego (1878–1960) 
w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 19, 
il. na s. 25)

BIBLIOGrAFIA 
Fleischmann 1910, s. i il. 66; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36. 

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4912 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39612 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.259

I.260 Batalia, szkic, przed 1899 

Bitwa pancernych; Potyczka, scena z „Potopu”; Utarczka; Utarczka 
szwedów z Lisowczykami; Utarczka ze szwedami
olej, płótno, 67 × 100 [61 × 101]
sygn. p.d.: J B 
miejsce przechowywania nieznane

I.261 Epizod z wojny szwedzkiej, przed/lub 1899

A Battle scene; Battle-scene from the 30 Year’s war; Ein Gefecht; Episode 
de la guerre polono-suédoise; Potyczka; reiterkampf; schwedischer 
reiterkampf; schwedische reiter im Kampf; swedish Cavalrymen Fighting; 
Utarczka; Utarczka ze szwedami w XVII w.; Utarczka ze szwedem; Utarczka 
z podjazdem szwedzkim; Un Combat; walka; Ze szwedzkich wojen 
olej, płótno, 141 × 201
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Obecnie trudno ustalić pierwotny zamysł, którym artysta kierował się przy ma-
lowaniu sceny ujętej na obrazie — czy miał on być nawiązaniem do konkretnego 
epizodu kampanii szwedzkiej, czy może raczej ilustracją do fragmentu Potopu 
Henryka Sienkiewicza. Efektowną, dynamiczną kompozycję artysta poprze-
dził swobodnym szkicem olejnym dużego formatu. Jego zasadnicze elementy 
uwzględnił w ostatecznej wersji dzieła. Postać szwedzkiego trębacza powalonego 
wraz z koniem, widoczna na pierwszym planie, blisko krawędzi obrazu, należy 
do motywów kompozycyjnych znanych z wcześniejszych płócien malarza (kat. 
I.238, I.242). Za niskim płotem wiejskiego przysiółka toczy się zacięty pojedynek: 
żołnierz jazdy lekkozbrojnej oddaje strzał do szwedzkiego rajtara, odpierającego 
atak rapierem. Artysta ze znawstwem opracował charakterystyczne elementy 
stroju rajtarskiego: kapelusz z szerokim rondem, kolet i botforty. 

Epizod z wojny szwedzkiej spotkał się z krytyką w prasie krajowej: „[...] bogac-
twu i rozmaitości ruchu nie dorównuje bogactwo kolorów, a obraz działa znacz-
nie słabiej przez swe ciemne tony, za często i za łatwo podkładane”1. Natomiast 
bardzo pochlebnie został oceniony pełen rozmachu szkic: „Czuć tam nadzwy-
czajną łatwość kompozycyjną i jakoby pewne nadużycie zręczności technicznej, 
efektownych plam, wirtuozowskich pociągnięć pendzla, tego, jednem słowem, 
co w języku pracowniczym nazywa się kaligrafią malarską”2.

K.Z.-P.

1  Nowaczyński 1899, s. 512.
2  H. Sienkiewicz 1901, s. 25. 

I.260
HIsTOrIA
Przed 1916 w zbiorach Ksawerego 
Orłowskiego (1862–1926), dyplomaty 
i właściciela dóbr Jarmolińce na Po-
dolu. w latach 1924–1930 kilkakrotnie 
wystawiany przez Abe Gutnajera 
w warszawie i Łodzi. w 1924 i 1926 
wymieniany w jego katalogach jako 
własność Orłowskiego. w 1933 i 1939 
należał do przemysłowca Janusza 
regulskiego (1887–1983) w warsza-
wie. Trudno obecnie ustalić, czy obraz 
został zwrócony właścicielowi po 
zamknięciu wystawy malarstwa bata-
listycznego w Instytucie Propagandy 
sztuki jesienią 1939. 

wYsTAwY
1901 warszawa, TZsP
1926 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. 5, nr kat. 28)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 25)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 10)
1939 warszawa, IPs (s. 29, nr kat. 26, 
tabl. VI)

BIBLIOGrAFIA
Daniłowicz-strzelbicki 1901, s. 6; 
Oksza 1901, s. 2; H. sienkiewicz 1901, 
s. 25; sprawozd. TZsP 1901, s. 32; 
Kat. Gutnajer 1924, s. nlb., nr kat. 52, 
1926, s. nlb., nr kat. 36, 1930, s. nlb., 
nr kat. 2; sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 
36; Husarski 1929, il. na s. 370; spra-
wozd. TZsP 1933, s. 19; Hulewicz 1939, 
s. 8; Pruszkowski 1939, s. 5; wierciń-
ska 1969, s. 32.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta, [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Utarcz
ka]. Is PAN, Zb. specjalne, Doku
mentacja wystawy „Malarstwo ba
talistyczne” 1939, sygn. 82, s. 60, 159 
[korespondencja dotycząca wypoży-
czenia obrazu na wystawę z 8.05.1939 
i z 5.06.1939, mps i wycinki prasowe]. 
MNw, DDw, neg. nr 1639, 4950 [fot. 
przed 1939]. 

I.261
HIsTOrIA
18 maja 1899 kupiony do zbiorów Gale-
rie Heinemann w Monachium. w lipcu 
1899 wystawiony z ofertą sprzedaży 
w Glaspalast w Monachium, a w roku 
następnym w Palais des Beaux-Arts 
w Nicei. w 1906 prezentowany wraz 
z innymi zbiorami Davida Heineman-
na w Grafton Galleries w Londynie, 
a na przełomie kwietnia i maja 
1912 w Kunstvereinie w Mannheim. 
31 października 1912 nabyty przez 
grafa du Parc z Meranu. 19 lutego 1919 
ponownie pozyskany przez Galerie 
Heinemann. 13 lutego 1920 sprzedany 
Zygmuntowi rosińskiemu z Poznania. 
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I.261

I.260

4 października 1920 złożony przez 
niego w depozycie w Muzeum wiel-
kopolskim w Poznaniu. w maju 1925 
odkupiony przez Leona Figiela z Byd-
goszczy i podarowany do zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy 
(nr inw. O-77). w 1943 część obrazów 
z tej kolekcji przewieziono na rozkaz 
Niemców do pałacu w Kawęcinie w po-
wiecie świeckim, który w 1945 znalazł 
się pod zarządem wojsk radzieckich. 
większość dzieł sztuki została wtedy 
zniszczona lub skradziona. 
 
wYsTAwY 
1899 Monachium, Glaspalast  
(s. 24, nr kat. 102, il. na s. 27) 
1921 Paryż, Grand Palais  
(s. 8, nr kat. 21) 
1904 st. Louis, Universal Exposition  
(s. 174, nr kat. 26)

BIBLIOGrAFIA
Nowaczyński 1899, s. 512; Tyg. Il. 1899, 
nr 33, s. 655; Kat. Heinemann Nicea 
1900, s. 6, nr kat. 27 i il.; Tyg. Il. 1902, 
nr 6, s. 117, il. na s. 105; weltausstel-
lung 1904, s. 400; Kat. Heinemann 
marzec–kwiecień 1905, s. 9, nr kat. 124, 
maj 1905, s. 7, nr kat. 67, lato 1905, 
s. 6, nr kat. 58, październik 1905, 

s. 10, nr kat. 106, październik–listopad 
1905, s. 14, nr kat. 152, 1905/1906, 
s. 23 i il.; Piątkowski 1905, il. na 
s. 756; Kat. Heinemann Londyn 1906, 
s. 2, nr kat. 19; Kat. Heinemann luty 
1906, s. 8, nr kat. 102, marzec 1906, 
s. 5, nr kat. 102, październik 1906, 
s. 18, nr kat. 52, listopad 1906, s. 6, 
nr kat. 46, maj 1907 s. 5, nr kat. 45, 
1907, s. 6, nr kat. 60, listopad–grudzień 
1907, s. 5, nr kat. 40, styczeń 1908, s. 6, 
nr kat. 55, lato 1908, s. 6, nr kat. 56, 
1908/1909, s. 25 i il., lato 1909, s. 6, 
nr kat. 58, lato 1910, s. 6, nr kat. 54, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 54, styczeń 
1911, s. 4, nr kat. 32, luty 1911, s. 5, 
nr kat. 42, lato 1911, s. 6, nr kat. 59; 
Kunst für Alle 1908, H. 17, s. 405; 
schröder 1911, s. 36; Tyg. Il. 1911, nr 5, 
il. na s. 85; Ziarno 1911, nr 7, il. na 
s. 125; Kat. Heinemann Mannheim 
kwiecień–maj 1912, s. nlb., nr kat. 5; 
Praca 1913, nr 33, il. na s. 1041; sy-
noradzki 1915, s. 2; Gumowski 1921, 
s. 716; Koller 1922, s. 5; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 166; sztuki 
Piękne 1924/1925, nr 8, s. 387; Dz. 
Bydg. 1925, s. 6; Chwalewik 1926, s. 41 
[jako własność Muzeum Miejskiego 
w Bydgoszczy]; Chwalewik 1927, s. 111 
[jako depozyt rosińskiego w Muzeum 
wielkopolskim w Poznaniu]; Kat. zbio-
rów MGB 1929, s. 13, nr kat. 52, il. 5; 
Kopera 1929, s. 334, il. 53; Dobrowolski 
1960, s. 67; A. wojciechowski 1967, 
s. 46; Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319; 
Markowski 2007, s. 30 i il.; Kat. strat 
wojennych 2012, s. 73, nr kat. 20 i il.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-942, rkps 
[kwit sprzedaży z 1920, nr 14179]; La
gerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-01–139, rkps, s. 137 [obraz kupiony 
1899], sygn. LB-02–8, rkps, s. 5 [obraz 
kupiony 1899, sprzedany 1912], sygn. 
LB-03–12, rkps, s. 10 [obraz kupiony 
1919, sprzedany 1920]. MNP, Archiwum, 
Spis obiektów z depozytu Zygmunta 
Rosińskiego, sygn. MNP A 39, k. 22, 
poz. 11; Inwentarz depozytów Muzeum 
Wielkopolskiego. Depozyt Rosińskie
go, sygn. MNP A, k. 28, poz. 6. TPsP, 
Kraków, Archiwum [list Komitetu 
Poznańskiego wystawy Paryskiej do 
Komitetu wystawy Paryskiej w Krako-
wie z 1.03.1921, rkps]. ZIKG, Photothek, 
Sammlung Schrey, fot. nr ZI 471352 
[fot. z zasobów Galerie Heinemann].
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I.261

I.260

4 października 1920 złożony przez 
niego w depozycie w Muzeum wiel-
kopolskim w Poznaniu. w maju 1925 
odkupiony przez Leona Figiela z Byd-
goszczy i podarowany do zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy 
(nr inw. O-77). w 1943 część obrazów 
z tej kolekcji przewieziono na rozkaz 
Niemców do pałacu w Kawęcinie w po-
wiecie świeckim, który w 1945 znalazł 
się pod zarządem wojsk radzieckich. 
większość dzieł sztuki została wtedy 
zniszczona lub skradziona. 
 
wYsTAwY 
1899 Monachium, Glaspalast  
(s. 24, nr kat. 102, il. na s. 27) 
1921 Paryż, Grand Palais  
(s. 8, nr kat. 21) 
1904 st. Louis, Universal Exposition  
(s. 174, nr kat. 26)

BIBLIOGrAFIA
Nowaczyński 1899, s. 512; Tyg. Il. 1899, 
nr 33, s. 655; Kat. Heinemann Nicea 
1900, s. 6, nr kat. 27 i il.; Tyg. Il. 1902, 
nr 6, s. 117, il. na s. 105; weltausstel-
lung 1904, s. 400; Kat. Heinemann 
marzec–kwiecień 1905, s. 9, nr kat. 124, 
maj 1905, s. 7, nr kat. 67, lato 1905, 
s. 6, nr kat. 58, październik 1905, 

s. 10, nr kat. 106, październik–listopad 
1905, s. 14, nr kat. 152, 1905/1906, 
s. 23 i il.; Piątkowski 1905, il. na 
s. 756; Kat. Heinemann Londyn 1906, 
s. 2, nr kat. 19; Kat. Heinemann luty 
1906, s. 8, nr kat. 102, marzec 1906, 
s. 5, nr kat. 102, październik 1906, 
s. 18, nr kat. 52, listopad 1906, s. 6, 
nr kat. 46, maj 1907 s. 5, nr kat. 45, 
1907, s. 6, nr kat. 60, listopad–grudzień 
1907, s. 5, nr kat. 40, styczeń 1908, s. 6, 
nr kat. 55, lato 1908, s. 6, nr kat. 56, 
1908/1909, s. 25 i il., lato 1909, s. 6, 
nr kat. 58, lato 1910, s. 6, nr kat. 54, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 54, styczeń 
1911, s. 4, nr kat. 32, luty 1911, s. 5, 
nr kat. 42, lato 1911, s. 6, nr kat. 59; 
Kunst für Alle 1908, H. 17, s. 405; 
schröder 1911, s. 36; Tyg. Il. 1911, nr 5, 
il. na s. 85; Ziarno 1911, nr 7, il. na 
s. 125; Kat. Heinemann Mannheim 
kwiecień–maj 1912, s. nlb., nr kat. 5; 
Praca 1913, nr 33, il. na s. 1041; sy-
noradzki 1915, s. 2; Gumowski 1921, 
s. 716; Koller 1922, s. 5; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 166; sztuki 
Piękne 1924/1925, nr 8, s. 387; Dz. 
Bydg. 1925, s. 6; Chwalewik 1926, s. 41 
[jako własność Muzeum Miejskiego 
w Bydgoszczy]; Chwalewik 1927, s. 111 
[jako depozyt rosińskiego w Muzeum 
wielkopolskim w Poznaniu]; Kat. zbio-
rów MGB 1929, s. 13, nr kat. 52, il. 5; 
Kopera 1929, s. 334, il. 53; Dobrowolski 
1960, s. 67; A. wojciechowski 1967, 
s. 46; Kat. zbiorów MNP 2005, s. 319; 
Markowski 2007, s. 30 i il.; Kat. strat 
wojennych 2012, s. 73, nr kat. 20 i il.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-942, rkps 
[kwit sprzedaży z 1920, nr 14179]; La
gerbuch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-01–139, rkps, s. 137 [obraz kupiony 
1899], sygn. LB-02–8, rkps, s. 5 [obraz 
kupiony 1899, sprzedany 1912], sygn. 
LB-03–12, rkps, s. 10 [obraz kupiony 
1919, sprzedany 1920]. MNP, Archiwum, 
Spis obiektów z depozytu Zygmunta 
Rosińskiego, sygn. MNP A 39, k. 22, 
poz. 11; Inwentarz depozytów Muzeum 
Wielkopolskiego. Depozyt Rosińskie
go, sygn. MNP A, k. 28, poz. 6. TPsP, 
Kraków, Archiwum [list Komitetu 
Poznańskiego wystawy Paryskiej do 
Komitetu wystawy Paryskiej w Krako-
wie z 1.03.1921, rkps]. ZIKG, Photothek, 
Sammlung Schrey, fot. nr ZI 471352 
[fot. z zasobów Galerie Heinemann].
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I.262 Moment krytyczny, przed/lub 1899 

Krytyczna chwila; schwierige Fahrt; spotkanie; Trudna jazda
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.262
HIsTOrIA
15 kwietnia 1899 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium. Od 7 maja 
prezentowany na wystawie w Berlinie 
jako dzieło przeznaczone na sprzedaż. 
Po jej zakończeniu 17 września powrócił 
do Heinemanna. 15 grudnia 1901 kupio-
ny w jego galerii przez Josepha Voelte-
ra z Monachium. 

wYsTAwY
1899 Berlin, GBK (s. 7, nr kat. 93,  
il. na s. 23)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 31, s. 614; Tyg. Il. 1900, 
nr 32, s. 632, il. na s. 626; Zakrzewski 
1947, s. 168; A. wojciechowski 1967, 
s. 46.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 103; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2 GNN, Deutsches Kunstarchiv, 
Galerie Heinemann. Lagerbuch ge
handelte Kunstwerke, sygn. LB-01–137, 
rkps, s. 135 [obraz kupiony 1899, 
sprzedany 1901]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 89 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39581 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.263 Trudny przejazd, przed 1904

Ausweichmanöver-Zwei Pferdegespanne; Fast ein Zusammenstoss; 
schwierige Passane; spotkanie na grobli 
olej, płótno, 70 × 110 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk
własność prywatna

W obydwu obrazach o tematyce rodzajowej Brandt nawiązał po raz kolejny do 
wspomnień z podróży po Ukrainie, którą odbył przed wielu laty. Kompozycje 
te ukazują bliskie analogie z jego wcześniejszym obrazem Spotkanie na moście 
z 1884 roku (kat. I.162). Chętnie podejmowany przez artystę motyw mijających 
się zaprzęgów, który stanowił pretekst do ukazania żywiołowej natury konia, 
będzie się pojawiał jeszcze w ostatniej fazie jego twórczości. 

Niezmiennymi elementami obydwu dzieł pozostaje widziana od tyłu fur-
manka tatarska z biegnącym obok psem oraz frontalnie ujęta bryczka z myśli-
wymi, podróżującymi pod osłaniającą ich budką lub na otwartym wozie. Istotne 
zmiany widoczne w obrazach dotyczą scenerii: raz jest to płaski nadwodny krajo-
braz, innym razem zabudowania wiejskie zapewne z okolic Orońska. Powtarzanie 
tych samych motywów kompozycyjnych w różnych konfiguracjach było częste 
w późnej twórczości Brandta. 

K.Z.-P.

I.263
HIsTOrIA 
13 września 1904 kupiony zapewne 
od artysty (za 4000 marek) przez 
Galerie Heinemann w Monachium 
i kilkakrotnie wystawiany tam na 
sprzedaż. 26 czerwca 1905 nabył go 
J. ruppert z Nowego Jorku (za 6500 
marek). w styczniu 1980 oferowany 
na aukcji sotheby’s w Nowym Jorku. 
Po 1986 znajdował się w posiadaniu 
galerii Kunst und Antiquitäten C. Bed-
narczyk w wiedniu. w październiku 
2010 i w marcu 2012 wystawiany na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann październik 1904, 
s. 10, nr kat. 131, listopad–grudzień 
1904, s. 11, nr kat. 115, styczeń 1905, 
s. 8, nr kat. 69, styczeń–luty 1905, s. 16, 
nr kat. 115; Kunstpreis-Jahrbuch 1980, 
s. 466; Bühler 1993, s. 62, 110, 112, 
158, il. 114 [dat. ok. 1885]; Bühler 1998, 
s. 62, 106, 152, il. 115 [dat. ok. 1885]; 
Kat. Agra-Art 17.10.2010, nr kat. i il. 60, 
18.03.2012, nr kat. i il. 60; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13, il. na s. 14, 125 
[dat. 1884].

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-927, rkps, 
[kwit sprzedaży z 1905, nr 7212]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–16, rkps, s. 14 [obraz 
kupiony 1904, sprzedany 1905]. 
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471355 [fot. obrazu z zasobów 
Galerie Heinemann].

I.262

I.263
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I.262 Moment krytyczny, przed/lub 1899 

Krytyczna chwila; schwierige Fahrt; spotkanie; Trudna jazda
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.262
HIsTOrIA
15 kwietnia 1899 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium. Od 7 maja 
prezentowany na wystawie w Berlinie 
jako dzieło przeznaczone na sprzedaż. 
Po jej zakończeniu 17 września powrócił 
do Heinemanna. 15 grudnia 1901 kupio-
ny w jego galerii przez Josepha Voelte-
ra z Monachium. 

wYsTAwY
1899 Berlin, GBK (s. 7, nr kat. 93,  
il. na s. 23)

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1899, nr 31, s. 614; Tyg. Il. 1900, 
nr 32, s. 632, il. na s. 626; Zakrzewski 
1947, s. 168; A. wojciechowski 1967, 
s. 46.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 103; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2 GNN, Deutsches Kunstarchiv, 
Galerie Heinemann. Lagerbuch ge
handelte Kunstwerke, sygn. LB-01–137, 
rkps, s. 135 [obraz kupiony 1899, 
sprzedany 1901]. MJM, Dział sztuki, 
nr inw. Dspl. 89 [fot. obrazu, ze zbiorów 
artysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39581 
MNw [fot. obrazu, ze zbiorów artysty]. 

I.263 Trudny przejazd, przed 1904

Ausweichmanöver-Zwei Pferdegespanne; Fast ein Zusammenstoss; 
schwierige Passane; spotkanie na grobli 
olej, płótno, 70 × 110 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk
własność prywatna

W obydwu obrazach o tematyce rodzajowej Brandt nawiązał po raz kolejny do 
wspomnień z podróży po Ukrainie, którą odbył przed wielu laty. Kompozycje 
te ukazują bliskie analogie z jego wcześniejszym obrazem Spotkanie na moście 
z 1884 roku (kat. I.162). Chętnie podejmowany przez artystę motyw mijających 
się zaprzęgów, który stanowił pretekst do ukazania żywiołowej natury konia, 
będzie się pojawiał jeszcze w ostatniej fazie jego twórczości. 

Niezmiennymi elementami obydwu dzieł pozostaje widziana od tyłu fur-
manka tatarska z biegnącym obok psem oraz frontalnie ujęta bryczka z myśli-
wymi, podróżującymi pod osłaniającą ich budką lub na otwartym wozie. Istotne 
zmiany widoczne w obrazach dotyczą scenerii: raz jest to płaski nadwodny krajo-
braz, innym razem zabudowania wiejskie zapewne z okolic Orońska. Powtarzanie 
tych samych motywów kompozycyjnych w różnych konfiguracjach było częste 
w późnej twórczości Brandta. 

K.Z.-P.

I.263
HIsTOrIA 
13 września 1904 kupiony zapewne 
od artysty (za 4000 marek) przez 
Galerie Heinemann w Monachium 
i kilkakrotnie wystawiany tam na 
sprzedaż. 26 czerwca 1905 nabył go 
J. ruppert z Nowego Jorku (za 6500 
marek). w styczniu 1980 oferowany 
na aukcji sotheby’s w Nowym Jorku. 
Po 1986 znajdował się w posiadaniu 
galerii Kunst und Antiquitäten C. Bed-
narczyk w wiedniu. w październiku 
2010 i w marcu 2012 wystawiany na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann październik 1904, 
s. 10, nr kat. 131, listopad–grudzień 
1904, s. 11, nr kat. 115, styczeń 1905, 
s. 8, nr kat. 69, styczeń–luty 1905, s. 16, 
nr kat. 115; Kunstpreis-Jahrbuch 1980, 
s. 466; Bühler 1993, s. 62, 110, 112, 
158, il. 114 [dat. ok. 1885]; Bühler 1998, 
s. 62, 106, 152, il. 115 [dat. ok. 1885]; 
Kat. Agra-Art 17.10.2010, nr kat. i il. 60, 
18.03.2012, nr kat. i il. 60; Micke-
-Broniarek 2015, s. 13, il. na s. 14, 125 
[dat. 1884].

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-927, rkps, 
[kwit sprzedaży z 1905, nr 7212]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–16, rkps, s. 14 [obraz 
kupiony 1904, sprzedany 1905]. 
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471355 [fot. obrazu z zasobów 
Galerie Heinemann].

I.262

I.263
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I.264 Na polowaniu, 1899

Auf der Jagd
olej, deska, 29 × 47
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

Na podstawie fotografii z kolekcji artysty udało się ustalić, że osobą sportretowa-
ną na obrazie jest malarz Apoloniusz Kędzierski (1861–1939), który przyjaźnił się 
z Brandtem i bywał częstym gościem w Orońsku. Jego sylwetkę zidentyfikowano 
na kilku innych fotografiach tam wykonanych, wykorzystanych przez artystę 
w późniejszym okresie. 

K.Z.-P.

I.264
HIsTOrIA
wystawiony na aukcji w rudolph Lep-
ke’s Kunst-Auctions-Haus w Berlinie 
w grudniu 1899. w 1905 kupiony przez 
E. Vischer v. d. Mühel [Mühle?] z Bazy-
lei w Galerie wimmer w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Lepke 12.12.1899, nr kat. i il. 25. 

ArCHIwALIA 
BsM, sygn. BVO23347287, Das Album 
der Galerie Wimmer II., s. 41, nr 140 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymia-
rów, daty namalowania lub przyjęcia 
przez Galerie wimmer, daty sprzedaży, 
nabywcy]. 

Apoloniusz Kędzierski na polanie w Orońsku, lata 80.–90. XIX w., 
kat. V.139

I.265 Zła droga, ok. 1899–1900

olej, płótno, 60 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna

I.266 Niebezpieczna przeprawa, przed 1906

Gefährliche Fahrt
olej, płótno, 49,5 × 70
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum Śląskie w Katowicach, nr inw. MŚK/szM/952
Na przełomie lutego i marca 2013 kupiony w Domu Aukcyjnym Polswiss Art 
w warszawie dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN.

Na obydwu płótnach, namalowanych w odstępie kilku lat, artysta powtórzył ten 
sam motyw wyjazdu na polowanie bryczką zaprzężoną w trzy konie, z biegną-
cym obok luzakiem. Przy zachowaniu niemal identycznej kompozycji grupy 
figuralnej nieco inaczej przedstawił pejzaż w tle. Zapewne jeden z tych obrazów 
był w 1899 roku wystawiony na sprzedaż przez Davida Heinemanna w Kunstsäle 
Louis Bock & Sohn w Hamburgu jako Gefärliche Fahrt (nr kat. 5) i jest tożsamy 
z kompozycją Niebezpieczeństwo, dat. 1899, wzmiankowaną w: Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja Stachury, Spis obrazów Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 102. 

E.M.-B.

I.265
HIsTOrIA
w latach 90. XX wieku znajdował się 
w ofercie handlowej Domu Aukcyjnego 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1900, nr 27, s. 532, il. na s. 527. 

I.266
HIsTOrIA 
w kwietniu 1906 kupiony przez Galerie 
Heinemann za 2500 marek. w latach 
1906–1913 wielokrotnie wystawiany 
na sprzedaż przez tę galerię, także 
w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu (jako własność Davida 
Heinemanna) oraz w Maatschappij 
Arti et Amicitiae w Amsterdamie 
i Basler Kunsthalle. 20 marca 1916 
kupiony w Galerie Heinemann przez 
F. von wierzbickiego z Monachium. 
w październiku 2012 w ofercie handlo-
wej Domu Aukcyjnego Polswiss Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Louis Bock & sohn listopad 
1906, nr kat. 9; Kat. Heinemann Am-
sterdam styczeń-luty 1907, nr kat. 10; 
Kat. Heine mann Bazylea marzec 1908, 
s. 12, nr kat. 104; Kat. Heinemann 
jesień 1908, s. 6, nr kat. 53, grudzień 
1908, s. 5, nr kat. 134, styczeń 1909, 
s. 5, nr kat. 102, maj–czerwiec 1909, 
s. 5, nr kat. 43, sierpień–wrzesień 1909, 
s. 5, nr kat. 42, październik–listopad 
1909, s. 5, nr kat. 40, lato 1910, s. 5, 
nr kat. 49, wiosna 1911, s. 5, nr kat. 43, 
lato 1911, s. 6, nr kat. 60, 1911/1912, 
s. 90, il., wiosna 1912, s. 5, nr kat. 40, 
1912/1913, s. 90, il., styczeń–luty 
1913, s. 5, nr kat. 40, lato 1913, s. 5, 
nr kat. 46; Kat. Polswiss Art 11.10.2012, 
nr kat. i il. 37.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Lagerbuch gehandelte 
Kunstwerke, sygn. LB-04–50, rkps, 
s. 48 [obraz zakupiony 1906, brak 
informacji o dacie sprzedaży]; Kartei 
der Verkauften Kunstwerke, sygn. 
KV-B-930, rkps [kwit sprzedaży z 1916, 
nr 8244].

I.264

I.265

I.266
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I.264 Na polowaniu, 1899

Auf der Jagd
olej, deska, 29 × 47
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum 
miejsce przechowywania nieznane

Na podstawie fotografii z kolekcji artysty udało się ustalić, że osobą sportretowa-
ną na obrazie jest malarz Apoloniusz Kędzierski (1861–1939), który przyjaźnił się 
z Brandtem i bywał częstym gościem w Orońsku. Jego sylwetkę zidentyfikowano 
na kilku innych fotografiach tam wykonanych, wykorzystanych przez artystę 
w późniejszym okresie. 

K.Z.-P.

I.264
HIsTOrIA
wystawiony na aukcji w rudolph Lep-
ke’s Kunst-Auctions-Haus w Berlinie 
w grudniu 1899. w 1905 kupiony przez 
E. Vischer v. d. Mühel [Mühle?] z Bazy-
lei w Galerie wimmer w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Lepke 12.12.1899, nr kat. i il. 25. 

ArCHIwALIA 
BsM, sygn. BVO23347287, Das Album 
der Galerie Wimmer II., s. 41, nr 140 
[fot. obrazu z oznaczeniem wymia-
rów, daty namalowania lub przyjęcia 
przez Galerie wimmer, daty sprzedaży, 
nabywcy]. 

Apoloniusz Kędzierski na polanie w Orońsku, lata 80.–90. XIX w., 
kat. V.139

I.265 Zła droga, ok. 1899–1900

olej, płótno, 60 × 100
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna

I.266 Niebezpieczna przeprawa, przed 1906

Gefährliche Fahrt
olej, płótno, 49,5 × 70
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum Śląskie w Katowicach, nr inw. MŚK/szM/952
Na przełomie lutego i marca 2013 kupiony w Domu Aukcyjnym Polswiss Art 
w warszawie dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN.

Na obydwu płótnach, namalowanych w odstępie kilku lat, artysta powtórzył ten 
sam motyw wyjazdu na polowanie bryczką zaprzężoną w trzy konie, z biegną-
cym obok luzakiem. Przy zachowaniu niemal identycznej kompozycji grupy 
figuralnej nieco inaczej przedstawił pejzaż w tle. Zapewne jeden z tych obrazów 
był w 1899 roku wystawiony na sprzedaż przez Davida Heinemanna w Kunstsäle 
Louis Bock & Sohn w Hamburgu jako Gefärliche Fahrt (nr kat. 5) i jest tożsamy 
z kompozycją Niebezpieczeństwo, dat. 1899, wzmiankowaną w: Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja Stachury, Spis obrazów Józefa Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, poz. 102. 

E.M.-B.

I.265
HIsTOrIA
w latach 90. XX wieku znajdował się 
w ofercie handlowej Domu Aukcyjnego 
Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1900, nr 27, s. 532, il. na s. 527. 

I.266
HIsTOrIA 
w kwietniu 1906 kupiony przez Galerie 
Heinemann za 2500 marek. w latach 
1906–1913 wielokrotnie wystawiany 
na sprzedaż przez tę galerię, także 
w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu (jako własność Davida 
Heinemanna) oraz w Maatschappij 
Arti et Amicitiae w Amsterdamie 
i Basler Kunsthalle. 20 marca 1916 
kupiony w Galerie Heinemann przez 
F. von wierzbickiego z Monachium. 
w październiku 2012 w ofercie handlo-
wej Domu Aukcyjnego Polswiss Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Louis Bock & sohn listopad 
1906, nr kat. 9; Kat. Heinemann Am-
sterdam styczeń-luty 1907, nr kat. 10; 
Kat. Heine mann Bazylea marzec 1908, 
s. 12, nr kat. 104; Kat. Heinemann 
jesień 1908, s. 6, nr kat. 53, grudzień 
1908, s. 5, nr kat. 134, styczeń 1909, 
s. 5, nr kat. 102, maj–czerwiec 1909, 
s. 5, nr kat. 43, sierpień–wrzesień 1909, 
s. 5, nr kat. 42, październik–listopad 
1909, s. 5, nr kat. 40, lato 1910, s. 5, 
nr kat. 49, wiosna 1911, s. 5, nr kat. 43, 
lato 1911, s. 6, nr kat. 60, 1911/1912, 
s. 90, il., wiosna 1912, s. 5, nr kat. 40, 
1912/1913, s. 90, il., styczeń–luty 
1913, s. 5, nr kat. 40, lato 1913, s. 5, 
nr kat. 46; Kat. Polswiss Art 11.10.2012, 
nr kat. i il. 37.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Lagerbuch gehandelte 
Kunstwerke, sygn. LB-04–50, rkps, 
s. 48 [obraz zakupiony 1906, brak 
informacji o dacie sprzedaży]; Kartei 
der Verkauften Kunstwerke, sygn. 
KV-B-930, rkps [kwit sprzedaży z 1916, 
nr 8244].

I.264

I.265

I.266
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I.267 W bród, ok. 1899 

Die Furt
olej, płótno, 76 × 125
sygn. p.d.: J. Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Ogólny opis obrazu został zamieszczony w katalogu domu aukcyjnego Hugo 
Helbinga. Według niego mężczyzna przeprawiający się przez rzekę trzyma czer-
woną chorągiew na gołym ramieniu. Towarzyszący mu koń ciągnie małą tratwę 
obciążoną zbroją i bronią. Kompozycja została ujęta na tle zachmurzonego nieba 
lub o zachodzie słońca.

K.Z.-P.

I.267
HIsTOrIA
w październiku 1912 wystawiony na 
aukcji pośmiertnej zbiorów Jakoba 
Fromma z Monachium w Kunsthan-
dlung Hugo Helbing w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing Monachium 8.10.1912, 
nr kat. i il. 6.

I.268 Powrót zwycięzców, przed 1900

Glorious Victors; Heimkehr de sieger; Heimkehrende sieger; Le retour des 
Vainqueurs; The return from Glory; The return of the Victorious 
olej, płótno, 70 × 108
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Kozacy po zwycięstwie (kat. IV.145).

I.268
HIsTOrIA
19 stycznia 1900 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w latach 1901 –1912 wielokrotnie wysta-
wiany tam na sprzedaż, także w Palais 
des Beaux-Arts w Nicei w 1901 i 1903, 
w Kunstsalon Emil richter w Dreźnie 
w listopadzie 1905, w Kunstsäle Louis 
Bock & sohn w Hamburgu w listopadzie 
1910. 30 lipca 1912 nabyty w Galerie He-
inemann przez przemysłowca barona 
Juliusza Teodora Heinzla von Hohenfels 
(1861–1922) z Łodzi. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann Nicea 1901, s. 7, 
nr kat. 29, 1903, s. 6, nr kat. 31; Kraj 
1901, nr 20, il. po s. 28; Kat. Heinemann 
marzec 1904, s. 6, nr kat. 68, lato 1904, 
s. 5, nr kat. 22, lato 1905, s. 6, nr kat. 55, 
październik 1905, s. 10, nr kat. 103, paź-
dziernik–listopad 1905, s. 14, nr kat. 149, 
1905/1906, s. 50 i il., listopad 1906, 
s. 6, nr kat. 49, grudzień 1906, s. 17, 
nr kat. 46, styczeń 1907, s. 15, nr kat. 46, 
luty 1907, s. 14, nr kat. 46, styczeń 1908, 
s. 6, nr kat. 57, lato 1908, s. 6, nr kat. 59, 
jesień 1908, s. 6, nr kat. 55, grudzień 
1908, s. 5, nr kat. 136, styczeń 1909, 
s. 5, nr kat. 104, maj–czerwiec 1909, 
s. 5, nr kat. 37, sierpień–wrzesień 1909, 
s. 5, nr kat. 38, lato 1910, s. 6, nr kat. 55, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 55, styczeń 
1911, s. 5, nr kat. 33, luty 1911, s. 5, 
nr kat. 44, lato 1911, s. 6, nr kat. 61, wio-
sna 1912, s. 5, nr kat. 41, lato 1912, s. 5, 
nr kat. 44; Kat. richter Drezno listopad 
1905, s. nlb., nr kat. 10; Kat. Louis Bock 
& sohn listopad 1910, s. nlb., nr kat. 11. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-919, rkps [kwit 
sprzedaży z 1912, nr 4762]; Lagerbuch 
gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-02–9, 
rkps, s. 6 [obraz kupiony 1900, sprzeda-
ny 1912]. ZIKG, Photothek, sammlung 
Schrey, fot. nr ZI 471356 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann]. 

I.267

I.268
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I.267 W bród, ok. 1899 

Die Furt
olej, płótno, 76 × 125
sygn. p.d.: J. Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Ogólny opis obrazu został zamieszczony w katalogu domu aukcyjnego Hugo 
Helbinga. Według niego mężczyzna przeprawiający się przez rzekę trzyma czer-
woną chorągiew na gołym ramieniu. Towarzyszący mu koń ciągnie małą tratwę 
obciążoną zbroją i bronią. Kompozycja została ujęta na tle zachmurzonego nieba 
lub o zachodzie słońca.

K.Z.-P.

I.267
HIsTOrIA
w październiku 1912 wystawiony na 
aukcji pośmiertnej zbiorów Jakoba 
Fromma z Monachium w Kunsthan-
dlung Hugo Helbing w Monachium. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing Monachium 8.10.1912, 
nr kat. i il. 6.

I.268 Powrót zwycięzców, przed 1900

Glorious Victors; Heimkehr de sieger; Heimkehrende sieger; Le retour des 
Vainqueurs; The return from Glory; The return of the Victorious 
olej, płótno, 70 × 108
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Kozacy po zwycięstwie (kat. IV.145).

I.268
HIsTOrIA
19 stycznia 1900 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w latach 1901 –1912 wielokrotnie wysta-
wiany tam na sprzedaż, także w Palais 
des Beaux-Arts w Nicei w 1901 i 1903, 
w Kunstsalon Emil richter w Dreźnie 
w listopadzie 1905, w Kunstsäle Louis 
Bock & sohn w Hamburgu w listopadzie 
1910. 30 lipca 1912 nabyty w Galerie He-
inemann przez przemysłowca barona 
Juliusza Teodora Heinzla von Hohenfels 
(1861–1922) z Łodzi. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann Nicea 1901, s. 7, 
nr kat. 29, 1903, s. 6, nr kat. 31; Kraj 
1901, nr 20, il. po s. 28; Kat. Heinemann 
marzec 1904, s. 6, nr kat. 68, lato 1904, 
s. 5, nr kat. 22, lato 1905, s. 6, nr kat. 55, 
październik 1905, s. 10, nr kat. 103, paź-
dziernik–listopad 1905, s. 14, nr kat. 149, 
1905/1906, s. 50 i il., listopad 1906, 
s. 6, nr kat. 49, grudzień 1906, s. 17, 
nr kat. 46, styczeń 1907, s. 15, nr kat. 46, 
luty 1907, s. 14, nr kat. 46, styczeń 1908, 
s. 6, nr kat. 57, lato 1908, s. 6, nr kat. 59, 
jesień 1908, s. 6, nr kat. 55, grudzień 
1908, s. 5, nr kat. 136, styczeń 1909, 
s. 5, nr kat. 104, maj–czerwiec 1909, 
s. 5, nr kat. 37, sierpień–wrzesień 1909, 
s. 5, nr kat. 38, lato 1910, s. 6, nr kat. 55, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 55, styczeń 
1911, s. 5, nr kat. 33, luty 1911, s. 5, 
nr kat. 44, lato 1911, s. 6, nr kat. 61, wio-
sna 1912, s. 5, nr kat. 41, lato 1912, s. 5, 
nr kat. 44; Kat. richter Drezno listopad 
1905, s. nlb., nr kat. 10; Kat. Louis Bock 
& sohn listopad 1910, s. nlb., nr kat. 11. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-919, rkps [kwit 
sprzedaży z 1912, nr 4762]; Lagerbuch 
gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-02–9, 
rkps, s. 6 [obraz kupiony 1900, sprzeda-
ny 1912]. ZIKG, Photothek, sammlung 
Schrey, fot. nr ZI 471356 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann]. 

I.267

I.268
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I.269 Pochód zwycięski, przed/lub 1900

Kozacy z jeńcami tatarskimi; Po zwycięstwie; siegeszug; The capture of 
a caucasian chief
olej, płótno, 70 × 110
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna w Londynie 

I.270 Pochód kozaków, przed/lub 1901

Kosakenzug
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | [z Warszawy] 
miejsce przechowania nieznane

Obraz Pochód zwycięski wpisuje się w popularną w malarstwie Brandta tematy-
kę tryumfalnego powrotu wojska, zazwyczaj kozackiego, z wyprawy wojennej. 
W tym wypadku w pierwszoplanowej grupie postaci artysta ukazał jeńca tu-
reckiego wysokiej rangi, na co wskazuje jego bogaty ubiór i rodzaj broni. Pre-
zentując w zbliżeniu zmierzających w stronę widza żołnierzy, perfekcyjnie wy-
eksponował ich barwne, egzotyczne stroje, precyzyjnie odtworzone elementy 
uzbrojenia, końskich rzędów i uprzęży. 

Zestawienie obu obrazów unaocznia typowy dla późnej twórczości Brandta 
zabieg wielokrotnego wykorzystywania tych samych motywów. Artysta bardzo 
często „wycinał” z wielofiguralnych kompozycji sylwetki pojedynczych jeźdźców, 
tworząc obrazy o mniejszym formacie i wyraźnie komercyjnym przeznaczeniu 
(zob. kat. I.239, I.272). Zmieniał przy tym zazwyczaj charakter rozgrywającej 
się w tle sceny. W tym wypadku podążające w luźnym szyku szeregi wojska, wi-
doczne na obrazie Pochód zwycięski, zastąpiły majaczące w oddali wozy taborowe 
eskortowane przez pojedynczych jeźdźców. 

E.M.-B.

I.270
HIsTOrIA
Obraz przeznaczony na sprzedaż 
na wystawie w Berlinie w 1901.

wYsTAwY 
1901 Berlin, GBK (s. 9, nr kat. 134,  
il. na s. 22) 

I.269
HIsTOrIA 
Od 1920 w prywatnej kolekcji 
we Francji. w czerwcu 2007 sprzedany 
na aukcji sotheby’s w Londynie. 

wYsTAwY
1900 Berlin, GBK (kat. s. 11, nr kat. 198, 
Tafeln il. na s. 74)
1901 Drezno, städtischer Ausstellung-
palast (s. 17, nr kat. 71, tabl. IV)
 
BIBLIOGrAFIA 
Kraj 1900, s. 325; Kraj 1901, s. 209; 
Tyg. Il. 1901, nr 17, s. 336, il. na 
s. 325; Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 
1899]; Kat. sotheby’s 27.06.2007, 
nr kat. i il. 28 [błędnie opisany jako 
pojmanie wodza kaukaskiego Imama 
szamila].

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 104; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2 [jako Kozacy z jeńcami 
tatarskimi].

I.269
I.270
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I.269 Pochód zwycięski, przed/lub 1900

Kozacy z jeńcami tatarskimi; Po zwycięstwie; siegeszug; The capture of 
a caucasian chief
olej, płótno, 70 × 110
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
własność prywatna w Londynie 

I.270 Pochód kozaków, przed/lub 1901

Kosakenzug
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | [z Warszawy] 
miejsce przechowania nieznane

Obraz Pochód zwycięski wpisuje się w popularną w malarstwie Brandta tematy-
kę tryumfalnego powrotu wojska, zazwyczaj kozackiego, z wyprawy wojennej. 
W tym wypadku w pierwszoplanowej grupie postaci artysta ukazał jeńca tu-
reckiego wysokiej rangi, na co wskazuje jego bogaty ubiór i rodzaj broni. Pre-
zentując w zbliżeniu zmierzających w stronę widza żołnierzy, perfekcyjnie wy-
eksponował ich barwne, egzotyczne stroje, precyzyjnie odtworzone elementy 
uzbrojenia, końskich rzędów i uprzęży. 

Zestawienie obu obrazów unaocznia typowy dla późnej twórczości Brandta 
zabieg wielokrotnego wykorzystywania tych samych motywów. Artysta bardzo 
często „wycinał” z wielofiguralnych kompozycji sylwetki pojedynczych jeźdźców, 
tworząc obrazy o mniejszym formacie i wyraźnie komercyjnym przeznaczeniu 
(zob. kat. I.239, I.272). Zmieniał przy tym zazwyczaj charakter rozgrywającej 
się w tle sceny. W tym wypadku podążające w luźnym szyku szeregi wojska, wi-
doczne na obrazie Pochód zwycięski, zastąpiły majaczące w oddali wozy taborowe 
eskortowane przez pojedynczych jeźdźców. 

E.M.-B.

I.270
HIsTOrIA
Obraz przeznaczony na sprzedaż 
na wystawie w Berlinie w 1901.

wYsTAwY 
1901 Berlin, GBK (s. 9, nr kat. 134,  
il. na s. 22) 

I.269
HIsTOrIA 
Od 1920 w prywatnej kolekcji 
we Francji. w czerwcu 2007 sprzedany 
na aukcji sotheby’s w Londynie. 

wYsTAwY
1900 Berlin, GBK (kat. s. 11, nr kat. 198, 
Tafeln il. na s. 74)
1901 Drezno, städtischer Ausstellung-
palast (s. 17, nr kat. 71, tabl. IV)
 
BIBLIOGrAFIA 
Kraj 1900, s. 325; Kraj 1901, s. 209; 
Tyg. Il. 1901, nr 17, s. 336, il. na 
s. 325; Zakrzewski 1947, s. 168 [dat. 
1899]; Kat. sotheby’s 27.06.2007, 
nr kat. i il. 28 [błędnie opisany jako 
pojmanie wodza kaukaskiego Imama 
szamila].

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 104; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 2 [jako Kozacy z jeńcami 
tatarskimi].

I.269
I.270
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I.271 Vae victis, przed/lub 1900

Hetman dokonywa przeglądu jeńców po bitwie zwycięskiej; Po zwycięstwie; 
Przegląd jeńców; Przegląd niewolników; składanie sztandarów; Tatarzy 
w niewoli 
olej, płótno, 70 × 111
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna 

I.272 Husarz na czele oddziałów wojska, po 1900

olej, płótno, 58,5 × 38,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Tematem dzieła Vae victis, osadzonego w realiach historycznych XVII wieku, jest 
przegląd jeńców tatarskich i zdobycznych sztandarów przez hetmana ukazanego 
w centrum kompozycji z buławą w ręku. Towarzyszy mu chorąży ze sztandarem, 
a cały orszak poprzedzają husarze. W tle po lewej widoczny jest nadciągający 
oddział husarii, a po prawej asystujący tej scenie przedstawiciele innych formacji 
wojskowych. Malowniczą grupę tworzą jeńcy siedzący obok złożonych na zie-
mi sztandarów; niektórzy biją pokłony przed nadjeżdżającym hetmanem. Ich 
barwne, egzotyczne stroje bardziej kojarzą się z wyglądem kupców tatarskich 
niż żołnierzy. 

Według informacji zamieszczonej w katalogu Galerie Fleischmann w sygna-
turze obrazu Vae victis było umieszczone słowo „Monachium”, obecnie niewidocz-
ne w świetle ramy. W niektórych współczesnych publikacjach dzieło to występuje 
pod tytułem Składanie sztandarów i jest, jak się wydaje, niesłusznie utożsamiane 
z innym płótnem Brandta, wystawionym w 1905 roku w monachijskim Glaspalast 
i zatytułowanym Składanie zdobytych sztandarów (kat. I.293). 

E.M.-B.

I.271
HIsTOrIA 
w marcu 1901 wystawiony na sprzedaż 
w Galerie Fleischmann jako dzieło 
z kolekcji richarda Brauna z Mona-
chium. Przed 1916 własność niezna-
nego z imienia Volkhardta. Przed 1996 
w kolekcji Mirosława Gardeckiego 
w warszawie. Dalsze losy nieznane. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Fleischmann 29.03.1901, 
nr kat. i il. 42; wankie 1903, s. 3; Kuli-
kowski 1908, s. 1; Bies. Lit. 1909, nr 13, 
il. na s. 251; Tyg. Il. 1909, nr 6, il. na 
s. 107; Derwojed 1969, s. 25; Fedoruk 
1976, s. 43, 64; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7; Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 76 
[dat. 1905]; straszewska 2012, s. 260; 
Bartoszek 2015, s. 31.

ArCHIwALIA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
obrazu, ok. 1993. Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja stachury, 
Spis obrazów Józefa Brandta [nama-
lowanych do 1908], rkps, poz. 111; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowa-
nych do 1908], rkps, s. 3 [jako Przegląd 
niewolników]; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
k. nlb. ZIKG, Photothek, Sammlung 
Schrey, fot. nr ZI 471370_02 [reproduk-
cja obrazu zamieszczona w „reclams 
Universum” 1908/1909, H. 6].

I.272
HIsTOrIA
w maju 2006 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Art 21.05.2006, nr kat. i il. 37.

I.271

I.272
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I.271 Vae victis, przed/lub 1900

Hetman dokonywa przeglądu jeńców po bitwie zwycięskiej; Po zwycięstwie; 
Przegląd jeńców; Przegląd niewolników; składanie sztandarów; Tatarzy 
w niewoli 
olej, płótno, 70 × 111
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna 

I.272 Husarz na czele oddziałów wojska, po 1900

olej, płótno, 58,5 × 38,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Tematem dzieła Vae victis, osadzonego w realiach historycznych XVII wieku, jest 
przegląd jeńców tatarskich i zdobycznych sztandarów przez hetmana ukazanego 
w centrum kompozycji z buławą w ręku. Towarzyszy mu chorąży ze sztandarem, 
a cały orszak poprzedzają husarze. W tle po lewej widoczny jest nadciągający 
oddział husarii, a po prawej asystujący tej scenie przedstawiciele innych formacji 
wojskowych. Malowniczą grupę tworzą jeńcy siedzący obok złożonych na zie-
mi sztandarów; niektórzy biją pokłony przed nadjeżdżającym hetmanem. Ich 
barwne, egzotyczne stroje bardziej kojarzą się z wyglądem kupców tatarskich 
niż żołnierzy. 

Według informacji zamieszczonej w katalogu Galerie Fleischmann w sygna-
turze obrazu Vae victis było umieszczone słowo „Monachium”, obecnie niewidocz-
ne w świetle ramy. W niektórych współczesnych publikacjach dzieło to występuje 
pod tytułem Składanie sztandarów i jest, jak się wydaje, niesłusznie utożsamiane 
z innym płótnem Brandta, wystawionym w 1905 roku w monachijskim Glaspalast 
i zatytułowanym Składanie zdobytych sztandarów (kat. I.293). 

E.M.-B.

I.271
HIsTOrIA 
w marcu 1901 wystawiony na sprzedaż 
w Galerie Fleischmann jako dzieło 
z kolekcji richarda Brauna z Mona-
chium. Przed 1916 własność niezna-
nego z imienia Volkhardta. Przed 1996 
w kolekcji Mirosława Gardeckiego 
w warszawie. Dalsze losy nieznane. 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Fleischmann 29.03.1901, 
nr kat. i il. 42; wankie 1903, s. 3; Kuli-
kowski 1908, s. 1; Bies. Lit. 1909, nr 13, 
il. na s. 251; Tyg. Il. 1909, nr 6, il. na 
s. 107; Derwojed 1969, s. 25; Fedoruk 
1976, s. 43, 64; Apanowicz 1985, s. nlb. 
7; Olchowska-schmidt 1996, il. na s. 76 
[dat. 1905]; straszewska 2012, s. 260; 
Bartoszek 2015, s. 31.

ArCHIwALIA 
Archiwum Janusza Derwojeda, fot. 
obrazu, ok. 1993. Archiwum rodziny 
Pruszaków, zbiory Macieja stachury, 
Spis obrazów Józefa Brandta [nama-
lowanych do 1908], rkps, poz. 111; Spis 
foto. z obrazów Brandta [namalowa-
nych do 1908], rkps, s. 3 [jako Przegląd 
niewolników]; Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], 
k. nlb. ZIKG, Photothek, Sammlung 
Schrey, fot. nr ZI 471370_02 [reproduk-
cja obrazu zamieszczona w „reclams 
Universum” 1908/1909, H. 6].

I.272
HIsTOrIA
w maju 2006 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Art 21.05.2006, nr kat. i il. 37.

I.271

I.272
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I.273 Na przewozie, ok. 1900

Kosaken; Kozacy; Odpoczynek posterunku
olej, płótno, 45 × 70
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.273
HIsTOrIA
w 1915 należał do Augusta raczyń-
skiego w Krakowie. w 1937 sprowadzo-
ny z wiednia przez antykwariusza Abe 
Gutnajera i wystawiony w jego salonie 
w warszawie. 

wYsTAwY
1910 Kraków, TPsP [1]
1910–1911 warszawa, TZsP (nr kat. 32)
1915 wiedeń, Künstlerhaus (pol. s. 42, 
nr kat. 43; niem. s. 52, nr kat. 43)
1937 Łódź, salon Gutnajera 
(nr kat. i il. 134) 

BIBLIOGrAFIA 
Nowa reforma 1910, s. 1; sprawozd. 
TPsP 1910, s. 11; sprawozd. TZsP 1910, 
s. 29; Arkady 1936, nr 11, il. na s. 641; 
wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
MHK, Dział Fotografii Krakowskiej, 
neg. nr 6256/N [neg. szklany ob-
razu opisanego jako własność 
Augusta raczyńskiego]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 92154/2 MNw [pocztówka 
kol. z 1911]. 

I.274 Leśniczówka, ok. 1900

Facyenda 
olej, płótno, 61 × 100  
własność prywatna

W obrazie olejnym artysta powtórzył kompozycję znaną z akwareli wykonanej 
w 1891 roku. Wykorzystał również widok bramy folwarcznej w Orońsku utrwa-
lonej na fotografii, która posłużyła za tło namalowanej sceny.

Według informacji podanej w katalogu aukcyjnym autentyczność płótna 
została potwierdzona przez Władysława Wankiego i Apoloniusza Kędzierskie-
go 14 maja 1921 roku. Na fotografiach ze zbiorów MNW, pochodzących sprzed 
1939 roku, w lewym dolnym rogu płótna jest widoczna niewyraźna sygnatura Jó-
zef Brandt. Jednak odręczny napis na zdjęciu obrazu pochodzącym z kolekcji Sta-
nisława Dangla z lat 20. XX wieku kwestionuje jej autentyczność. Trudno obecnie 
odnieść się do tego problemu w kontekście informacji pochodzących z Domu 
Aukcyjnego Rempex. Obraz był tam oferowany do zakupu w 2006 i 2007 roku 
i w ówczesnych katalogach podano zapis sygnatury w prawym dolnym rogu: 
J. Br. Jednak na fotografii jest ona niewidoczna. 

Być może tożsamy z obrazem Na łowy (kat. IV.194). 
K.Z.-P. 

I.274
HIsTOrIA
w 1926 własność p. Oppenheima (nie-
znanego z imienia). w 1929 w kolekcji 
Konrada Podczaskiego (1876–1937) 
w warszawie. w kwietniu 2006 i we 
wrześniu 2007 wystawiony w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie. 

wYsTAwY 
1915 warszawa, TZsP 
1921 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 15)

BIBLIOGrAFIA
wankie 1915, s. 7; wankie 1921, s. 345 
i il.; wankie 1921a, s. 9; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Kat. rempex 
27.04.2006, nr kat. i il. 214, 26.09.2007, 
nr kat. i il. 238.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl.102 
[fot. pracowni artysty w Monachium, 
ok. 1915]. MNw, DDw, neg. nr 4918, 
12986; ZIiF, nr inw. DI 39648 MNw, 
DI 95813/29 MNw, DI 97487 MNw 
[fot. obrazu].

Na polowanie, 1890 lub 1891, kat. II.324 Orońsko. Furmanka zaprzężona w czwórkę koni, 
przed bramą folwarku, lata 80. XIX w., kat. V.118

I.273
I.274
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I.273 Na przewozie, ok. 1900

Kosaken; Kozacy; Odpoczynek posterunku
olej, płótno, 45 × 70
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.273
HIsTOrIA
w 1915 należał do Augusta raczyń-
skiego w Krakowie. w 1937 sprowadzo-
ny z wiednia przez antykwariusza Abe 
Gutnajera i wystawiony w jego salonie 
w warszawie. 

wYsTAwY
1910 Kraków, TPsP [1]
1910–1911 warszawa, TZsP (nr kat. 32)
1915 wiedeń, Künstlerhaus (pol. s. 42, 
nr kat. 43; niem. s. 52, nr kat. 43)
1937 Łódź, salon Gutnajera 
(nr kat. i il. 134) 

BIBLIOGrAFIA 
Nowa reforma 1910, s. 1; sprawozd. 
TPsP 1910, s. 11; sprawozd. TZsP 1910, 
s. 29; Arkady 1936, nr 11, il. na s. 641; 
wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
MHK, Dział Fotografii Krakowskiej, 
neg. nr 6256/N [neg. szklany ob-
razu opisanego jako własność 
Augusta raczyńskiego]. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 92154/2 MNw [pocztówka 
kol. z 1911]. 

I.274 Leśniczówka, ok. 1900

Facyenda 
olej, płótno, 61 × 100  
własność prywatna

W obrazie olejnym artysta powtórzył kompozycję znaną z akwareli wykonanej 
w 1891 roku. Wykorzystał również widok bramy folwarcznej w Orońsku utrwa-
lonej na fotografii, która posłużyła za tło namalowanej sceny.

Według informacji podanej w katalogu aukcyjnym autentyczność płótna 
została potwierdzona przez Władysława Wankiego i Apoloniusza Kędzierskie-
go 14 maja 1921 roku. Na fotografiach ze zbiorów MNW, pochodzących sprzed 
1939 roku, w lewym dolnym rogu płótna jest widoczna niewyraźna sygnatura Jó-
zef Brandt. Jednak odręczny napis na zdjęciu obrazu pochodzącym z kolekcji Sta-
nisława Dangla z lat 20. XX wieku kwestionuje jej autentyczność. Trudno obecnie 
odnieść się do tego problemu w kontekście informacji pochodzących z Domu 
Aukcyjnego Rempex. Obraz był tam oferowany do zakupu w 2006 i 2007 roku 
i w ówczesnych katalogach podano zapis sygnatury w prawym dolnym rogu: 
J. Br. Jednak na fotografii jest ona niewidoczna. 

Być może tożsamy z obrazem Na łowy (kat. IV.194). 
K.Z.-P. 

I.274
HIsTOrIA
w 1926 własność p. Oppenheima (nie-
znanego z imienia). w 1929 w kolekcji 
Konrada Podczaskiego (1876–1937) 
w warszawie. w kwietniu 2006 i we 
wrześniu 2007 wystawiony w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie. 

wYsTAwY 
1915 warszawa, TZsP 
1921 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 15)

BIBLIOGrAFIA
wankie 1915, s. 7; wankie 1921, s. 345 
i il.; wankie 1921a, s. 9; sprawozd. 
TZsP 1926, s. nlb. 36; Kat. rempex 
27.04.2006, nr kat. i il. 214, 26.09.2007, 
nr kat. i il. 238.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl.102 
[fot. pracowni artysty w Monachium, 
ok. 1915]. MNw, DDw, neg. nr 4918, 
12986; ZIiF, nr inw. DI 39648 MNw, 
DI 95813/29 MNw, DI 97487 MNw 
[fot. obrazu].

Na polowanie, 1890 lub 1891, kat. II.324 Orońsko. Furmanka zaprzężona w czwórkę koni, 
przed bramą folwarku, lata 80. XIX w., kat. V.118

I.273
I.274
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I.275 Rozpędzony zaprzęg, ok. 1900

olej, płótno, 60,5 × 100,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.276 Na polowanie, ok. 1900

olej, płótno, 59,7 × 84
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.275
HIsTOrIA 
według stempli na płótnie oraz na-
lepki umieszczonej na krośnie obraz 
w przeszłości był zapewne własnością 
Ernsta Kausslera w Landau in der 
Pfalz. w październiku 2003 i w grudniu 
2008 wystawiany na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 19.10.2003, nr kat. i il. 14, 
7.12.2008, nr kat. i il. 38; Bernat 2007, 
il. na s. 76; Micke-Broniarek 2015, s. 13.

I.276
HIsTOrIA
w grudniu 1996 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Arat 8.12.1996, nr kat. i il. 9; 
Micke-Broniarek 2005, il. na s. 64.

I.277
ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39587 MNw 
[wycinek z niezidentyfikowanego 
pisma w języku angielskim].

I.277 Wyjazd na polowanie, ok. 1900

olej
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Popularny w późnej twórczości Brandta motyw rozpędzonej bryczki wiozącej 
myśliwych na polowanie kompozycyjnie nawiązuje do obrazów Spotkanie na mo-
ście (kat. I.162), Wyjazd na polowanie (kat. I.188) oraz Moment krytyczny (kat. I.262). 
Ma  tu  jednak miejsce  redukcja  tematu,  pozbawionego  owego  „krytyczne-
go momentu” — mijania się dwóch pojazdów na wąskiej drodze. Rezygnacja 
z przedstawienia nadjeżdżającej z przeciwka chłopskiej furmanki pozwala na 
kadrowanie całej sceny z bliższej perspektywy. Uwaga artysty koncentruje się 
na oddaniu środkami malarskimi brawurowej dynamiki ruchu koni, których 
sylwetki i ozdobne uprzęże malowane są bardziej precyzyjnie niż szkicowo 
zaznaczone postacie ludzi. Powtarzająca się na tych płótnach scena wyjazdu 
myśliwych osadzona jest w pejzażu przypominającym widoki okolic majątku 
w Orońsku. W obrazach o tej tematyce, podobnie jak w pochodzących z tego 
okresu przedstawieniach potyczek, Brandt często powiela wybrane fragmenty 
lub całe układy kompozycji, posługuje się metodą kompilacji elementów czer-
panych z rozmaitych wersji swoich dzieł — i tak obrazy Na polowanie i Wyjazd na 
polowanie w identyczny sposób prezentują sylwetki rozpędzonych koni (różnice 
widoczne są jedynie w ich maści). Podobny jest także sposób kadrowania bryczki 
(na jednym z płócien zadaszonej), lecz zupełnie inny wygląd siedzących w niej 
myśliwych. 

E.M.-B.

I.275

I.276

I.277
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I.275 Rozpędzony zaprzęg, ok. 1900

olej, płótno, 60,5 × 100,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.276 Na polowanie, ok. 1900

olej, płótno, 59,7 × 84
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.275
HIsTOrIA 
według stempli na płótnie oraz na-
lepki umieszczonej na krośnie obraz 
w przeszłości był zapewne własnością 
Ernsta Kausslera w Landau in der 
Pfalz. w październiku 2003 i w grudniu 
2008 wystawiany na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Agra-Art 19.10.2003, nr kat. i il. 14, 
7.12.2008, nr kat. i il. 38; Bernat 2007, 
il. na s. 76; Micke-Broniarek 2015, s. 13.

I.276
HIsTOrIA
w grudniu 1996 wystawiony na sprze-
daż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Kat. Agra-Arat 8.12.1996, nr kat. i il. 9; 
Micke-Broniarek 2005, il. na s. 64.

I.277
ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39587 MNw 
[wycinek z niezidentyfikowanego 
pisma w języku angielskim].

I.277 Wyjazd na polowanie, ok. 1900

olej
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

Popularny w późnej twórczości Brandta motyw rozpędzonej bryczki wiozącej 
myśliwych na polowanie kompozycyjnie nawiązuje do obrazów Spotkanie na mo-
ście (kat. I.162), Wyjazd na polowanie (kat. I.188) oraz Moment krytyczny (kat. I.262). 
Ma  tu  jednak miejsce  redukcja  tematu,  pozbawionego  owego  „krytyczne-
go momentu” — mijania się dwóch pojazdów na wąskiej drodze. Rezygnacja 
z przedstawienia nadjeżdżającej z przeciwka chłopskiej furmanki pozwala na 
kadrowanie całej sceny z bliższej perspektywy. Uwaga artysty koncentruje się 
na oddaniu środkami malarskimi brawurowej dynamiki ruchu koni, których 
sylwetki i ozdobne uprzęże malowane są bardziej precyzyjnie niż szkicowo 
zaznaczone postacie ludzi. Powtarzająca się na tych płótnach scena wyjazdu 
myśliwych osadzona jest w pejzażu przypominającym widoki okolic majątku 
w Orońsku. W obrazach o tej tematyce, podobnie jak w pochodzących z tego 
okresu przedstawieniach potyczek, Brandt często powiela wybrane fragmenty 
lub całe układy kompozycji, posługuje się metodą kompilacji elementów czer-
panych z rozmaitych wersji swoich dzieł — i tak obrazy Na polowanie i Wyjazd na 
polowanie w identyczny sposób prezentują sylwetki rozpędzonych koni (różnice 
widoczne są jedynie w ich maści). Podobny jest także sposób kadrowania bryczki 
(na jednym z płócien zadaszonej), lecz zupełnie inny wygląd siedzących w niej 
myśliwych. 

E.M.-B.

I.275

I.276

I.277
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I.278 Ucieczka z choragwią Proroka, przed/lub 1901 

Auf Tod und Leben; Kriegsbeute; w pogoni; w pogoni za sztandarem
olej, płótno, 60 × 73,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Bohaterem obrazu jest Tatar uciekający konno ze sztandarem i dwoma luzakami. 
Jednego z nich, obładowanego zrabowanymi przedmiotami, pogania nahajką 
do szybszego cwału. W tle widzimy postać ścigającego go Kozaka, uzbrojonego 
w strzelbę i rohatynę. W katalogu aukcyjnym Lepkego dzieło było oznaczone 
tytułem Kriegsbeute (Łupy wojenne), a pierwszoplanowa postać została określona 
jako jeździec polski z łupami i zdobyczną choragwią turecką. 

Być może tożsamy z obrazem Tatar obładowany (kat. IV.150).
E.M.-B.

I.278
HIsTOrIA 
Przed 1902 w kolekcji Juliusa Protzena. 
w marcu 1902 wraz z innymi przedmio-
tami z jego spuścizny wystawiony na 
sprzedaż w rudolph Lepke’s Kunst-
-Auctions-Haus w Berlinie. Nabywcą 
był zapewne Friedrich Emil Neumann 
(1842–1903), profesor Królewskiej Aka-
demii sztuki w Kassel. w październiku 
1903 obraz znalazł się w ofercie han-
dlowej rudolfa Bangla we Frankfurcie 
n. Menem, na aukcji dzieł z kolekcji 
Neumanna. w 1907 ponownie wysta-
wiony u Lepkego w Berlinie. w 1918 
prezentowany na wystawie w Muzeum 
im. Mielżyńskich w Poznaniu jako 
własność romana Janty-Połczyń-
skiego z Żabiczyna. Prawdopodobnie 
w listopadzie 1919 (według nalepki na 
krośnie) zdeponowany przez niego 
w Muzeum wielkopolskim w Poznaniu, 
w 1929 nadal znajdował się w depo-
zycie. w czerwcu 1997 wystawiony 
na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie, a w styczniu 
1999 w Domu Aukcyjnym rempex 
w warszawie.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyń-
skich (nr kat. 17) 

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1902, nr 45, s. 897, il. na 
s. 885; Kat. Lepke 12.03.1902, s. 26, 
nr kat. i il. 189, tabl. 17, 19–20.03.1907, 
s. 14, nr kat. i il. 122; Kat. Bangel 
20–21.10.1903, s. 9, nr kat. 19; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 167; Chwalewik 
1927, s. 111; Husarski 1929, il. na s. 367; 
Kopera 1929, s. 336, il. 349; Antyki 1997, 
nr 4, s. 23; Kat. Agra-Art 8.06.1997, 
nr kat. i il. 11; Kat. rempex 24.01.1999, 
nr kat. i il. 34; Micke-Broniarek 2005, 
il. na s. 51. 

I.279 W pogoni, ok. 1902 

Kozacy w pogoni przez rzekę; Podjazd Tatarów wracających z łupieskiej 
wyprawy (Pogoń); Potyczka; walka Kozaków z Tatarami; walka Kozaków 
z Tatarami na kresach dawnej Polski; w pogoni za Tatarami
olej, płótno, 74 ×127 [76,5 × 128,5] 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Przejście rzeki (kat. IV.147).

I.279
HIsTOrIA
Na przełomie XIX i XX wieku obraz 
należał do rodziny Hutten-Czapskich 
w Przyłukach (woj. mińskie). w 1914 
najcenniejsze przedmioty ze swoich 
zbiorów rodzina zdeponowała w banku 
w Mińsku, gdzie następnie większość 
zaginęła. Niektóre z nich udało się 
przewieźć do warszawy. w 1926 i 1929 
obraz był własnością Edmunda Mętle-
wicza w warszawie. Przed 1939 w zbio-
rach przemysłowca Gustawa wert-
heima (1878–1939) w warszawie. Jego 
dalsze losy są niejasne. wiadomo, że 
jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej wertheim wyprzedawał dzieła 
ze swojej kolekcji, a w czasie okupacji 
sprzedaż kontynuowała rodzina. 
w kwietniu 1946 obraz został rewindy-
kowany z salzburga i złożony w MNw. 
w tym czasie stanowił przedmiot rosz-
czeń kilku osób prywatnych. Ostatecz-
nie 22 maja 1948 zwrócony Tomaszowi 
wertheimowi, synowi Gustawa. 
 
wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 28)
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 826)
 
BIBLIOGrAFIA 
Bies. Lit. 1902, nr 18, il. na s. 350–351; 
Praca 1913, nr 7, s. 206, il. po s. 208; 
Bies. Lit. 1915, nr 27, il. na s. 9; spra-
wozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; sprawozd. 
TZsP 1929, s. nlb. 43; Aftanazy 1986, 
t. 1a, s. 261, t. 1b, il. 271 na s. 147.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzonego zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. Is PAN, Zb. 
Fotograficzne, neg. nr 106021. MNw, 
DDw, neg. nr 4947, 100097 [fot. przed 
1939]; Dział Inwentarzy, Dokumen
tacja depozytu Gustawa Wertheima, 
rkps i mps, Rewindykacja, rkps, t. 7, 
s. 127; ZIiF, nr inw. DI 39578 MNw, 
DI 95813/24 MNw [fot. obrazu]. 

I.278

I.279
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I.278 Ucieczka z choragwią Proroka, przed/lub 1901 

Auf Tod und Leben; Kriegsbeute; w pogoni; w pogoni za sztandarem
olej, płótno, 60 × 73,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Bohaterem obrazu jest Tatar uciekający konno ze sztandarem i dwoma luzakami. 
Jednego z nich, obładowanego zrabowanymi przedmiotami, pogania nahajką 
do szybszego cwału. W tle widzimy postać ścigającego go Kozaka, uzbrojonego 
w strzelbę i rohatynę. W katalogu aukcyjnym Lepkego dzieło było oznaczone 
tytułem Kriegsbeute (Łupy wojenne), a pierwszoplanowa postać została określona 
jako jeździec polski z łupami i zdobyczną choragwią turecką. 

Być może tożsamy z obrazem Tatar obładowany (kat. IV.150).
E.M.-B.

I.278
HIsTOrIA 
Przed 1902 w kolekcji Juliusa Protzena. 
w marcu 1902 wraz z innymi przedmio-
tami z jego spuścizny wystawiony na 
sprzedaż w rudolph Lepke’s Kunst-
-Auctions-Haus w Berlinie. Nabywcą 
był zapewne Friedrich Emil Neumann 
(1842–1903), profesor Królewskiej Aka-
demii sztuki w Kassel. w październiku 
1903 obraz znalazł się w ofercie han-
dlowej rudolfa Bangla we Frankfurcie 
n. Menem, na aukcji dzieł z kolekcji 
Neumanna. w 1907 ponownie wysta-
wiony u Lepkego w Berlinie. w 1918 
prezentowany na wystawie w Muzeum 
im. Mielżyńskich w Poznaniu jako 
własność romana Janty-Połczyń-
skiego z Żabiczyna. Prawdopodobnie 
w listopadzie 1919 (według nalepki na 
krośnie) zdeponowany przez niego 
w Muzeum wielkopolskim w Poznaniu, 
w 1929 nadal znajdował się w depo-
zycie. w czerwcu 1997 wystawiony 
na sprzedaż w Domu Aukcyjnym 
Agra-Art w warszawie, a w styczniu 
1999 w Domu Aukcyjnym rempex 
w warszawie.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyń-
skich (nr kat. 17) 

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1902, nr 45, s. 897, il. na 
s. 885; Kat. Lepke 12.03.1902, s. 26, 
nr kat. i il. 189, tabl. 17, 19–20.03.1907, 
s. 14, nr kat. i il. 122; Kat. Bangel 
20–21.10.1903, s. 9, nr kat. 19; Gumowski 
1924, s. 26, nr kat. i il. 167; Chwalewik 
1927, s. 111; Husarski 1929, il. na s. 367; 
Kopera 1929, s. 336, il. 349; Antyki 1997, 
nr 4, s. 23; Kat. Agra-Art 8.06.1997, 
nr kat. i il. 11; Kat. rempex 24.01.1999, 
nr kat. i il. 34; Micke-Broniarek 2005, 
il. na s. 51. 

I.279 W pogoni, ok. 1902 

Kozacy w pogoni przez rzekę; Podjazd Tatarów wracających z łupieskiej 
wyprawy (Pogoń); Potyczka; walka Kozaków z Tatarami; walka Kozaków 
z Tatarami na kresach dawnej Polski; w pogoni za Tatarami
olej, płótno, 74 ×127 [76,5 × 128,5] 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

Być może tożsamy z obrazem Przejście rzeki (kat. IV.147).

I.279
HIsTOrIA
Na przełomie XIX i XX wieku obraz 
należał do rodziny Hutten-Czapskich 
w Przyłukach (woj. mińskie). w 1914 
najcenniejsze przedmioty ze swoich 
zbiorów rodzina zdeponowała w banku 
w Mińsku, gdzie następnie większość 
zaginęła. Niektóre z nich udało się 
przewieźć do warszawy. w 1926 i 1929 
obraz był własnością Edmunda Mętle-
wicza w warszawie. Przed 1939 w zbio-
rach przemysłowca Gustawa wert-
heima (1878–1939) w warszawie. Jego 
dalsze losy są niejasne. wiadomo, że 
jeszcze przed wybuchem II wojny świa-
towej wertheim wyprzedawał dzieła 
ze swojej kolekcji, a w czasie okupacji 
sprzedaż kontynuowała rodzina. 
w kwietniu 1946 obraz został rewindy-
kowany z salzburga i złożony w MNw. 
w tym czasie stanowił przedmiot rosz-
czeń kilku osób prywatnych. Ostatecz-
nie 22 maja 1948 zwrócony Tomaszowi 
wertheimowi, synowi Gustawa. 
 
wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 28)
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 826)
 
BIBLIOGrAFIA 
Bies. Lit. 1902, nr 18, il. na s. 350–351; 
Praca 1913, nr 7, s. 206, il. po s. 208; 
Bies. Lit. 1915, nr 27, il. na s. 9; spra-
wozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; sprawozd. 
TZsP 1929, s. nlb. 43; Aftanazy 1986, 
t. 1a, s. 261, t. 1b, il. 271 na s. 147.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzonego zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. Is PAN, Zb. 
Fotograficzne, neg. nr 106021. MNw, 
DDw, neg. nr 4947, 100097 [fot. przed 
1939]; Dział Inwentarzy, Dokumen
tacja depozytu Gustawa Wertheima, 
rkps i mps, Rewindykacja, rkps, t. 7, 
s. 127; ZIiF, nr inw. DI 39578 MNw, 
DI 95813/24 MNw [fot. obrazu]. 

I.278

I.279
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I.280 Czaty, ok. 1902

olej, płótno, 29 × 21
sygn. l.d.: Józef Brandt | [z warszawy]
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5532 MNw
Pochodzi ze zbiorów TZsP

W sygnaturze widnieją ślady usunięcia słów „z Warszawy”, widocznych na przed-
wojennych reprodukcjach obrazu. 

I.280
HIsTOrIA 
w 1913 przekazany do zbiorów TZsP 
w warszawie (nr inw. 455) jako zapis 
testamentowy dr. stanisława Has-
sewicza. Do 1939 znajdował się tam 
w stałej ekspozycji. w listopadzie 1939 
przewieziony do MNw. Zaginął naj-
prawdopodobniej podczas powstania 
warszawskiego lub wkrótce po jego 
kapitulacji. w maju 2012 pojawił się 
w domu aukcyjnym Grogan & Company 
w Bostonie, odzyskany dzięki staraniom 
MKiDN i w czerwcu tego roku przekaza-
ny do zbiorów MNw. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 3, 
il. na s. 35)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 20)
1939 warszawa, TZsP (poza kat.)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1913, s. 9; Kat. zbiorów 
TZsP 1920, s. 20, nr kat. 455, 1924, s. 17, 
nr kat. 455, 1925, s. nlb., nr kat. 455, 
1933, s. 18, nr kat. 455, 1935, s. 24, 
nr kat. 455, 1938, s. 25, nr kat. 455; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Chwalewik 1927, s. 362; sprawozd. 
TZsP 1927, s. nlb. 36; Kat. obrazów 
wywiezionych 1951, s. 30, nr kat. i il. 63; 
Cat. of paintings removed 1953, s. 30, 
nr kat. i il. 58; Fedoruk 1976, s. 41; 
Kat. strat wojennych 1998, s. 39, 
nr kat. 27, il.; 31 dzieł odzyskanych 2014, 
nr 23, il. [dat. 1884]; Brandt goes home 
to the National Museum in warsaw — 
June 24, 2012 [online], [dostęp: 5 stycz-
nia 2016], <http://museumethics.
org/2012/06/news-a-19th-century-
-looted-painting-by-polish-artist-josef-
-brandt-goes-home-to-the-national-
-museum-in-warsaw/>.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39602 MNw, 
DI 95813/18 MNw [fot. obrazu, ze zbio-
rów TZsP, ok. 1926].

I.281 Potyczka Kozaków z Tatarami, przed/lub 1903

reitergefecht; Tartaren von polnischen Lanzenreitern angegriffen; Utarczka 
olej, płótno, 75 × 127,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.281
HIsTOrIA 
w październiku 1904 wystawiony na 
sprzedaż w rudolph Lepke’s Kunst-
-Auction-Haus w Berlinie. w marcu 
2006 sprzedany w Galerie Koller 
(obecnie Koller Auktionen) w Zury-
chu. Około 2007 kupiony do zbiorów 
prywatnych w Domu Aukcyjnym Desa 
Unicum w warszawie (oferta poza-
aukcyjna), a w marcu 2008 ponownie 
wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kraj 1903, nr 35, il. przed s. tytułową; 
Kat. Lepke 25.10.1904, nr kat. 98; Nasz 
Kraj 1906, z. 22, il. na s. 27; Münch-
ner Maler, t. 1, 1981, s. 130, il. 187; 
Kat. Koller 24.03.2006, nr kat. i il. 3155; 
Kat. Agra-Art 16.03.2008, nr kat. i il. 24.

I.280

I.281
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I.280 Czaty, ok. 1902

olej, płótno, 29 × 21
sygn. l.d.: Józef Brandt | [z warszawy]
Muzeum Narodowe w warszawie, nr inw. MP 5532 MNw
Pochodzi ze zbiorów TZsP

W sygnaturze widnieją ślady usunięcia słów „z Warszawy”, widocznych na przed-
wojennych reprodukcjach obrazu. 

I.280
HIsTOrIA 
w 1913 przekazany do zbiorów TZsP 
w warszawie (nr inw. 455) jako zapis 
testamentowy dr. stanisława Has-
sewicza. Do 1939 znajdował się tam 
w stałej ekspozycji. w listopadzie 1939 
przewieziony do MNw. Zaginął naj-
prawdopodobniej podczas powstania 
warszawskiego lub wkrótce po jego 
kapitulacji. w maju 2012 pojawił się 
w domu aukcyjnym Grogan & Company 
w Bostonie, odzyskany dzięki staraniom 
MKiDN i w czerwcu tego roku przekaza-
ny do zbiorów MNw. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 3, 
il. na s. 35)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 20)
1939 warszawa, TZsP (poza kat.)

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1913, s. 9; Kat. zbiorów 
TZsP 1920, s. 20, nr kat. 455, 1924, s. 17, 
nr kat. 455, 1925, s. nlb., nr kat. 455, 
1933, s. 18, nr kat. 455, 1935, s. 24, 
nr kat. 455, 1938, s. 25, nr kat. 455; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Chwalewik 1927, s. 362; sprawozd. 
TZsP 1927, s. nlb. 36; Kat. obrazów 
wywiezionych 1951, s. 30, nr kat. i il. 63; 
Cat. of paintings removed 1953, s. 30, 
nr kat. i il. 58; Fedoruk 1976, s. 41; 
Kat. strat wojennych 1998, s. 39, 
nr kat. 27, il.; 31 dzieł odzyskanych 2014, 
nr 23, il. [dat. 1884]; Brandt goes home 
to the National Museum in warsaw — 
June 24, 2012 [online], [dostęp: 5 stycz-
nia 2016], <http://museumethics.
org/2012/06/news-a-19th-century-
-looted-painting-by-polish-artist-josef-
-brandt-goes-home-to-the-national-
-museum-in-warsaw/>.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39602 MNw, 
DI 95813/18 MNw [fot. obrazu, ze zbio-
rów TZsP, ok. 1926].

I.281 Potyczka Kozaków z Tatarami, przed/lub 1903

reitergefecht; Tartaren von polnischen Lanzenreitern angegriffen; Utarczka 
olej, płótno, 75 × 127,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.281
HIsTOrIA 
w październiku 1904 wystawiony na 
sprzedaż w rudolph Lepke’s Kunst-
-Auction-Haus w Berlinie. w marcu 
2006 sprzedany w Galerie Koller 
(obecnie Koller Auktionen) w Zury-
chu. Około 2007 kupiony do zbiorów 
prywatnych w Domu Aukcyjnym Desa 
Unicum w warszawie (oferta poza-
aukcyjna), a w marcu 2008 ponownie 
wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kraj 1903, nr 35, il. przed s. tytułową; 
Kat. Lepke 25.10.1904, nr kat. 98; Nasz 
Kraj 1906, z. 22, il. na s. 27; Münch-
ner Maler, t. 1, 1981, s. 130, il. 187; 
Kat. Koller 24.03.2006, nr kat. i il. 3155; 
Kat. Agra-Art 16.03.2008, nr kat. i il. 24.

I.280

I.281
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I.282 Harce przed bitwą, szkic, ok. 1902

Harcownik
olej, płótno, 76,5 x 131 
sygn. p.d.: J. Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

I.283 Walka o sztandar turecki, ok. 1902–1903

Harcownik
olej, płótno, 76 x 130
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-1318 
Ofiarowany w 1995 przez Zofię Dunajecką.

Tematem obydwu dzieł jest nieokreślony epizod z okresu wojen Rzeczypospolitej 
z Imperium Osmańskim w drugiej połowie XVII wieku. W tle po lewej widoczne 
są ustawione w szyku oddziały tureckie, a po prawej polskie, oczekujące sygnału 
do rozpoczęcia walnej bitwy. Zanim to nastąpi, tak na pierwszym planie, jak 
i w głębi kompozycji rozgrywają się potyczki niewielkich grup żołnierzy, tzw. 
harcowników. Niejasna wydaje się obecność wśród nich chorążego ze sztan-
darem. Z reguły znaki bojowe poszczególnych formacji wojskowych były po-
wierzane najbardziej odpowiedzialnym i najlepiej wyszkolonym żołnierzom. 
Uczestnicząc w walce, musieli oni również ochraniać sztandar, którego utra-
ta była dyshonorem dla całego oddziału. W tym kontekście udział chorążego 
w „harcach przed bitwą” wydaje się niepotrzebnym ryzykiem.

Przy zachowaniu niemal identycznego układu kompozycji obraz Harce przed 
bitwą jest malowany bardziej szkicowo, mniej precyzyjny w odtworzeniu rozma-
itych detali, różni się także kolorystyką. Ujawniony w reflektografii w podczer-
wieni bardzo swobodny, spontaniczny charakter rysunku ukrytego pod warstwą 
malarską przekonuje, że jest to pierwsza redakcja tematu, a nie późniejsza replika 
Walki o sztandar turecki. Przemawia za tym również wygląd sygnatury, która pier-
wotnie była zapewne ograniczona do inicjałów JB (cecha typowa dla szkiców 
Brandta), a dopiero wtórnie została przez artystę uzupełniona. 

Płótno Walka o sztandar turecki  jest być może tożsame z obrazem Walka 
o sztandar (kat. IV.231) lub Bitwa z Turkami (kat. IV.228). 

E.M.-B.

I.282
HIsTOrIA 
według tradycji rodzinnej w 1905 
ofiarowany przez artystę córce 
Anieli (1880–1973) z okazji jej ślubu 
z Aleksandrem Józefem Daszewskim 
(1874–1929). Od listopada 2015 zde-
ponowany w Centrum rzeźby Polskiej 
w Orońsku.

wYsTAwY
1985 radom, MO (nr kat. i il. 27) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 191, il. na s. 28)

BIBLIOGrAFIA 
Apanowicz 1985, s. nlb. 7; w kręgu 
Brandta 1985, s. nlb.; szyjko 1984, s. 8; 
Bartoszek 2015, s. 27, il. na s. 28.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapew-
ne przed 1916], rkps, k. nlb. [jako 
Harcownik].

I.283
wYsTAwY 
1998–1999 radom, MJM
1999 stambuł, Museum of Turkish 
and Islamic Arts (s. 408–409, 
nr kat. i il. 331) 
2000 MNw (s. 404–405, 
nr kat. i il. 331)
2006–2007 MNKi (s. 98, nr kat. 291, 
il. na s. 32) 
2008–2009 MNw, MNsz  
(s. 116, nr kat. i il. 31)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi  
(s. 136, 137, il.)

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1903, s. 2; Olchowska-schmidt 
1996, il. na s. 73; Bühler 1998, s. 111; 
Posiadała 1998, s. 6, 7; Krzysztofo-
wicz-Kozakowska, stolot 2000, s. 208, 
il. 291; Kat. zbiorów MNK 2001, s. 34, 
nr kat. i il. 58; Micke-Broniarek 2005, 
s. 52, il. na s. 78; Przewodnik sukien-
nice 2010, s. 145, nr 427, il.; Bartoszek 
2015, s. 27, il. na s. 121. 

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

I.282

I.283
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I.282 Harce przed bitwą, szkic, ok. 1902

Harcownik
olej, płótno, 76,5 x 131 
sygn. p.d.: J. Brandt | z Warszawy 
własność prywatna

I.283 Walka o sztandar turecki, ok. 1902–1903

Harcownik
olej, płótno, 76 x 130
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. MNK II-a-1318 
Ofiarowany w 1995 przez Zofię Dunajecką.

Tematem obydwu dzieł jest nieokreślony epizod z okresu wojen Rzeczypospolitej 
z Imperium Osmańskim w drugiej połowie XVII wieku. W tle po lewej widoczne 
są ustawione w szyku oddziały tureckie, a po prawej polskie, oczekujące sygnału 
do rozpoczęcia walnej bitwy. Zanim to nastąpi, tak na pierwszym planie, jak 
i w głębi kompozycji rozgrywają się potyczki niewielkich grup żołnierzy, tzw. 
harcowników. Niejasna wydaje się obecność wśród nich chorążego ze sztan-
darem. Z reguły znaki bojowe poszczególnych formacji wojskowych były po-
wierzane najbardziej odpowiedzialnym i najlepiej wyszkolonym żołnierzom. 
Uczestnicząc w walce, musieli oni również ochraniać sztandar, którego utra-
ta była dyshonorem dla całego oddziału. W tym kontekście udział chorążego 
w „harcach przed bitwą” wydaje się niepotrzebnym ryzykiem.

Przy zachowaniu niemal identycznego układu kompozycji obraz Harce przed 
bitwą jest malowany bardziej szkicowo, mniej precyzyjny w odtworzeniu rozma-
itych detali, różni się także kolorystyką. Ujawniony w reflektografii w podczer-
wieni bardzo swobodny, spontaniczny charakter rysunku ukrytego pod warstwą 
malarską przekonuje, że jest to pierwsza redakcja tematu, a nie późniejsza replika 
Walki o sztandar turecki. Przemawia za tym również wygląd sygnatury, która pier-
wotnie była zapewne ograniczona do inicjałów JB (cecha typowa dla szkiców 
Brandta), a dopiero wtórnie została przez artystę uzupełniona. 

Płótno Walka o sztandar turecki  jest być może tożsame z obrazem Walka 
o sztandar (kat. IV.231) lub Bitwa z Turkami (kat. IV.228). 

E.M.-B.

I.282
HIsTOrIA 
według tradycji rodzinnej w 1905 
ofiarowany przez artystę córce 
Anieli (1880–1973) z okazji jej ślubu 
z Aleksandrem Józefem Daszewskim 
(1874–1929). Od listopada 2015 zde-
ponowany w Centrum rzeźby Polskiej 
w Orońsku.

wYsTAwY
1985 radom, MO (nr kat. i il. 27) 
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 191, il. na s. 28)

BIBLIOGrAFIA 
Apanowicz 1985, s. nlb. 7; w kręgu 
Brandta 1985, s. nlb.; szyjko 1984, s. 8; 
Bartoszek 2015, s. 27, il. na s. 28.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapew-
ne przed 1916], rkps, k. nlb. [jako 
Harcownik].

I.283
wYsTAwY 
1998–1999 radom, MJM
1999 stambuł, Museum of Turkish 
and Islamic Arts (s. 408–409, 
nr kat. i il. 331) 
2000 MNw (s. 404–405, 
nr kat. i il. 331)
2006–2007 MNKi (s. 98, nr kat. 291, 
il. na s. 32) 
2008–2009 MNw, MNsz  
(s. 116, nr kat. i il. 31)
2014–2015 stambuł, Pera Müzesi  
(s. 136, 137, il.)

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1903, s. 2; Olchowska-schmidt 
1996, il. na s. 73; Bühler 1998, s. 111; 
Posiadała 1998, s. 6, 7; Krzysztofo-
wicz-Kozakowska, stolot 2000, s. 208, 
il. 291; Kat. zbiorów MNK 2001, s. 34, 
nr kat. i il. 58; Micke-Broniarek 2005, 
s. 52, il. na s. 78; Przewodnik sukien-
nice 2010, s. 145, nr 427, il.; Bartoszek 
2015, s. 27, il. na s. 121. 

ArCHIwALIA 
MJM, Biblioteka, Teczka dotycząca 
wystawy „Józef Brandt — uczniowie 
i przyjaciele”, sygn. MJM-XII-601, 
nr 6/165, mps, s. 2 [spis eksponatów 
na wystawie].

I.282

I.283
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I.284 Zajazd, przed/lub 1903

Dawny zajazd polski; Einkehr; The return
olej, płótno, 60 × 105
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.284
HIsTOrIA
30 grudnia 1903 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w 1905 wystawiony w Glaspalast 
w Monachium, gdzie był oferowa-
ny do zakupu. 6 października 1908 
ponownie nabyty przez Galerie 
Heinemann zapewne od Adalberta 
Myliusa (1843–1931), przemysłowca 
z Bazylei. w listopadzie 1908 wysta-
wiony w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu wraz z innymi dziełami ze 
zbiorów Davida Heinemanna. 25 sierp-
nia 1911 kupiony w jego galerii przez 
nadburmistrza wilhelma von Borschta 
(1857–1943) z Monachium. 

wYsTAwY
1905 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 165) 

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1906, nr 17, il. na s. 312; 
Kat. Louis Bock & sohn listopad 1908, 
s. nlb., nr kat. 11; Kat. Heinemann sty-
czeń 1909, s. 5, nr kat. 105, kwiecień–
maj 1909, s. 5, nr kat. 31, maj–czerwiec 
1909, s. 5, nr kat. 40, sierpień–wrzesień 
1909, s. 5, nr kat. 40, październik–listo-
pad 1909, s. 5, nr kat. 38, lato 1910[1], 
s. 5, nr kat. 48, lato 1910[2], s. 6, 
nr kat. 52, listopad 1910, s. 6, nr kat. 52, 
1910/1911, s. 33 i il., styczeń 1911, s. 5, 
nr kat. 35, wiosna 1911, s. 5, nr kat. 46, 
lato 1911, s. 6, nr kat. 63, 1911/1912, s. 33 
i il.; Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 128 [dat. 1908]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 3. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Kartei der Verkauften Kunstwerke, 
sygn. KV-B-923, rkps [kwit sprzeda-
ży z 1905, nr 6875], sygn. KV-B-935, 
rkps [kwit sprzedaży z 1911, nr 9481]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwer
ke, sygn. LB-04–4, rkps, s. 2 [obraz 
kupiony w 1903, sprzedany w 1905], 
sygn. LB-04–91, rkps, s. 91 [obraz 
kupiony w 1908, sprzedany w 1911]. 
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471351 [fot. z zasobów Galerie 
Heinemann]. 

Orońsko. Furmanka zaprzężona w czwórkę koni, przed bramą 
folwarku, lata 80. XIX w., kat. V.118

I.285
HIsTOrIA
w 1903 kupiony po wystawie w war-
szawskiej TZsP przez Edwarda 
Przewóskiego (1849–1925), profesora 
anatomii patologicznej Uniwersytetu 
warszawskiego. Po jego śmierci 
należał do jego żony władysławy 
z Grzybowskich.

wYsTAwY
1903 warszawa, TZsP 
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 31; album s. 7, 
nr kat. 31) 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 46)

BIBLIOGrAFIA 
Piątkowski 1903, s. 1; sprawozd. TZsP 
1903, s. 3, 19; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; wiercińska 1969, s. 32.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4926 [fot. obrazu 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39584 
MNw, DI 95813/7 MNw [fot. obrazu]. 

I.286
HIsTOrIA
w 1929 roku własność Leona Holzera 
w Krakowie, należał do niego jeszcze 
w 1939. Po wybuchu II wojny światowej 
dzieła z jego kolekcji zostały zajęte 
przez Johanna Pietera Mentena, tzw. 
treuhändera salonu Antyków Abraha-
ma stieglitza w Krakowie, i prawdopo-
dobnie sprzedane za jego pośrednic-
twem (za informację dziękuję 
pani Agnieszce Yass-Alston).

wYsTAwY 
1929 Kraków, TZsP (s. 6, nr kat. 19) 

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1904, nr 30, s. 590, il. na s. 577; 
Praca 1911, s. 296, il. po s. 304; Praca 
1913, nr 35, il. s. 1107.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57974 MNw [retu-
szowana fot. obrazu, ze zbiorów arty-
sty]. NAC, sygn. 1-K-2312–1 [fot. obrazu 
ze zbiorów Leona Holzera].

I.285 Tatar, przed/lub 1903 

Jeździec tatarski; Kirgiz na białym koniu
olej
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk 
miejsce przechowywania nieznane

I.286 Zaporożec, ok. 1903–1904

Na zwiadach 
olej, płótno, 57 × 37
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane 

Tytuł dzieła Tatar w odniesieniu do obrazu z kolekcji Edwarda Przewóskiego 
został przyjęty na podstawie zapisu w katalogu wystawy w TZSP w Warszawie 
z 1903 roku. Jednak postać ujęta na obrazie nie wykazuje analogii do typu fizjo-
nomicznego i ubioru charakterystycznego dla Tatarów. Rodzaj i detale stroju oraz 
uzbrojenia wskazują na przynależność mężczyzny do społeczności kozackiej. 

W katalogu wystawy krakowskiej z 1929 roku został zamieszczony pobieżny 
opis kolorystyczny ubioru jeźdźca widocznego na obrazie z kolekcji Leona Hol-
zera. Według informacji tam zawartych Kozak był odziany w ceglastą siermięgę 
i białą czapkę. 

Być może tożsamy z obrazem Zaporożec (kat. IV.232).
K.Z.-P

I.284

I.285 I.286
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I.284 Zajazd, przed/lub 1903

Dawny zajazd polski; Einkehr; The return
olej, płótno, 60 × 105
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.284
HIsTOrIA
30 grudnia 1903 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w 1905 wystawiony w Glaspalast 
w Monachium, gdzie był oferowa-
ny do zakupu. 6 października 1908 
ponownie nabyty przez Galerie 
Heinemann zapewne od Adalberta 
Myliusa (1843–1931), przemysłowca 
z Bazylei. w listopadzie 1908 wysta-
wiony w Kunstsäle Louis Bock & sohn 
w Hamburgu wraz z innymi dziełami ze 
zbiorów Davida Heinemanna. 25 sierp-
nia 1911 kupiony w jego galerii przez 
nadburmistrza wilhelma von Borschta 
(1857–1943) z Monachium. 

wYsTAwY
1905 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 165) 

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1906, nr 17, il. na s. 312; 
Kat. Louis Bock & sohn listopad 1908, 
s. nlb., nr kat. 11; Kat. Heinemann sty-
czeń 1909, s. 5, nr kat. 105, kwiecień–
maj 1909, s. 5, nr kat. 31, maj–czerwiec 
1909, s. 5, nr kat. 40, sierpień–wrzesień 
1909, s. 5, nr kat. 40, październik–listo-
pad 1909, s. 5, nr kat. 38, lato 1910[1], 
s. 5, nr kat. 48, lato 1910[2], s. 6, 
nr kat. 52, listopad 1910, s. 6, nr kat. 52, 
1910/1911, s. 33 i il., styczeń 1911, s. 5, 
nr kat. 35, wiosna 1911, s. 5, nr kat. 46, 
lato 1911, s. 6, nr kat. 63, 1911/1912, s. 33 
i il.; Zakrzewski 1947, s. 168.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 128 [dat. 1908]; Spis foto. 
z obrazów Brandta [namalowanych 
do 1908], rkps, s. 3. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. 
Kartei der Verkauften Kunstwerke, 
sygn. KV-B-923, rkps [kwit sprzeda-
ży z 1905, nr 6875], sygn. KV-B-935, 
rkps [kwit sprzedaży z 1911, nr 9481]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwer
ke, sygn. LB-04–4, rkps, s. 2 [obraz 
kupiony w 1903, sprzedany w 1905], 
sygn. LB-04–91, rkps, s. 91 [obraz 
kupiony w 1908, sprzedany w 1911]. 
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471351 [fot. z zasobów Galerie 
Heinemann]. 

Orońsko. Furmanka zaprzężona w czwórkę koni, przed bramą 
folwarku, lata 80. XIX w., kat. V.118

I.285
HIsTOrIA
w 1903 kupiony po wystawie w war-
szawskiej TZsP przez Edwarda 
Przewóskiego (1849–1925), profesora 
anatomii patologicznej Uniwersytetu 
warszawskiego. Po jego śmierci 
należał do jego żony władysławy 
z Grzybowskich.

wYsTAwY
1903 warszawa, TZsP 
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 31; album s. 7, 
nr kat. 31) 
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 46)

BIBLIOGrAFIA 
Piątkowski 1903, s. 1; sprawozd. TZsP 
1903, s. 3, 19; sprawozd. TZsP 1926, 
s. nlb. 36; wiercińska 1969, s. 32.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4926 [fot. obrazu 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39584 
MNw, DI 95813/7 MNw [fot. obrazu]. 

I.286
HIsTOrIA
w 1929 roku własność Leona Holzera 
w Krakowie, należał do niego jeszcze 
w 1939. Po wybuchu II wojny światowej 
dzieła z jego kolekcji zostały zajęte 
przez Johanna Pietera Mentena, tzw. 
treuhändera salonu Antyków Abraha-
ma stieglitza w Krakowie, i prawdopo-
dobnie sprzedane za jego pośrednic-
twem (za informację dziękuję 
pani Agnieszce Yass-Alston).

wYsTAwY 
1929 Kraków, TZsP (s. 6, nr kat. 19) 

BIBLIOGrAFIA 
Tyg. Il. 1904, nr 30, s. 590, il. na s. 577; 
Praca 1911, s. 296, il. po s. 304; Praca 
1913, nr 35, il. s. 1107.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 57974 MNw [retu-
szowana fot. obrazu, ze zbiorów arty-
sty]. NAC, sygn. 1-K-2312–1 [fot. obrazu 
ze zbiorów Leona Holzera].

I.285 Tatar, przed/lub 1903 

Jeździec tatarski; Kirgiz na białym koniu
olej
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk 
miejsce przechowywania nieznane

I.286 Zaporożec, ok. 1903–1904

Na zwiadach 
olej, płótno, 57 × 37
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane 

Tytuł dzieła Tatar w odniesieniu do obrazu z kolekcji Edwarda Przewóskiego 
został przyjęty na podstawie zapisu w katalogu wystawy w TZSP w Warszawie 
z 1903 roku. Jednak postać ujęta na obrazie nie wykazuje analogii do typu fizjo-
nomicznego i ubioru charakterystycznego dla Tatarów. Rodzaj i detale stroju oraz 
uzbrojenia wskazują na przynależność mężczyzny do społeczności kozackiej. 

W katalogu wystawy krakowskiej z 1929 roku został zamieszczony pobieżny 
opis kolorystyczny ubioru jeźdźca widocznego na obrazie z kolekcji Leona Hol-
zera. Według informacji tam zawartych Kozak był odziany w ceglastą siermięgę 
i białą czapkę. 

Być może tożsamy z obrazem Zaporożec (kat. IV.232).
K.Z.-P

I.284

I.285 I.286
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I.287 Do obozu, 1903

Kosacken Auszug; surmacz husarski
olej, płótno, 58 × 39
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.288 Jeździec polski, ok. 1904

Polnischer reiter
olej, płótno, 51 × 35 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.287
HIsTOrIA
w lutym 1904 wystawiony na sprzedaż 
w Öffentliches Versteigerungsamt der 
Königlischen und städtischen Behör-
den w Berlinie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Öffentliches Versteigerungsamt 
der Königlischen und städtischen 
Behörden Berlin 23–24.02.1904, 
nr kat. i il. 65; Zakrzewski 1947, s. 168. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 123; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 3. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57977 
MNw [fot. obrazu z retuszem, 
ze zbiorów artysty], DI 55876 MNw 
[repr. obrazu].

I.288
HIsTOrIA
w kwietniu 1917 wystawiony na au-
kcji w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium. w 1929 własność Leona 
Holzera w Krakowie, należał do niego 
jeszcze w 1939. Po wybuchu II wojny 
światowej dzieła z jego kolekcji zostały 
zajęte przez Johanna Pietera Mente-
na, tzw. treuhändera salonu Antyków 
Abrahama stieglitza w Krakowie, 
i prawdopodobnie sprzedane za jego 
pośrednictwem (za informację dziękuję 
pani Agnieszcze Yass-Alston).

wYsTAwY
1929 Kraków, TZsP (s. 5, nr kat. 18) 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing Monachium 28.04.1917, 
nr kat. i il. 15.

I.287 I.288

I.290

I.289 Patrol konny, ok. 1903–1904

olej, płótno, 59,7 × 40,3
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Obraz pierwotnie miał większe wymiary, został obcięty wzdłuż wszystkich 
krawędzi.

I.290 Zaporożcy, ok. 1903–1904

olej, 58 × 38 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.289

I.290
HIsTOrIA
w 1926 własność Konrada Podczaskie-
go z warszawy.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 75) 

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4953 [fot. obrazu, 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39595 MNw, 
DI 95813/20 MNw [fot. obrazu, 
ok. 1926].
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I.287 Do obozu, 1903

Kosacken Auszug; surmacz husarski
olej, płótno, 58 × 39
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.288 Jeździec polski, ok. 1904

Polnischer reiter
olej, płótno, 51 × 35 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z | Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.287
HIsTOrIA
w lutym 1904 wystawiony na sprzedaż 
w Öffentliches Versteigerungsamt der 
Königlischen und städtischen Behör-
den w Berlinie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Öffentliches Versteigerungsamt 
der Königlischen und städtischen 
Behörden Berlin 23–24.02.1904, 
nr kat. i il. 65; Zakrzewski 1947, s. 168. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józe
fa Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, poz. 123; Spis foto. z obrazów 
Brandta [namalowanych do 1908], 
rkps, s. 3. MNw, ZIiF, nr inw. DI 57977 
MNw [fot. obrazu z retuszem, 
ze zbiorów artysty], DI 55876 MNw 
[repr. obrazu].

I.288
HIsTOrIA
w kwietniu 1917 wystawiony na au-
kcji w Kunsthandlung Hugo Helbing 
w Monachium. w 1929 własność Leona 
Holzera w Krakowie, należał do niego 
jeszcze w 1939. Po wybuchu II wojny 
światowej dzieła z jego kolekcji zostały 
zajęte przez Johanna Pietera Mente-
na, tzw. treuhändera salonu Antyków 
Abrahama stieglitza w Krakowie, 
i prawdopodobnie sprzedane za jego 
pośrednictwem (za informację dziękuję 
pani Agnieszcze Yass-Alston).

wYsTAwY
1929 Kraków, TZsP (s. 5, nr kat. 18) 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Helbing Monachium 28.04.1917, 
nr kat. i il. 15.

I.287 I.288

I.290

I.289 Patrol konny, ok. 1903–1904

olej, płótno, 59,7 × 40,3
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Obraz pierwotnie miał większe wymiary, został obcięty wzdłuż wszystkich 
krawędzi.

I.290 Zaporożcy, ok. 1903–1904

olej, 58 × 38 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.289

I.290
HIsTOrIA
w 1926 własność Konrada Podczaskie-
go z warszawy.

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 75) 

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4953 [fot. obrazu, 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39595 MNw, 
DI 95813/20 MNw [fot. obrazu, 
ok. 1926].



328 329MALArsTwOJÓZEF BRANDT 1841–1915

I.292 Powrót z jarmarku, przed/lub 1904 

Heimkehr vom Markt; Heimkehr vom Markte; roztopy wiosenne; 
szaruga wiosenna
olej, płótno, 58 × 38
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.293 Składanie zdobytych sztandarów, ok. 1904 

Dla sławy; Hołd sztandarów; Hurra! (Übergabe eroberter Fahnen); 
Konaszewicz odbierający zdobyte trofea; składanie sztandarów;  
Un jour de glorie 
olej, płótno, 100 × 200 
sygn. p.d.: Józef Brandt [poniżej nieczyt.]
miejsce przechowywania nieznane

Scena ujęta na obrazie nawiązuje zapewne do wydarzeń związanych z bitwą pod 
Chocimiem w 1621 roku. W walce przeciwko armii tureckiej wyróżnił się m.in. 
Petro Konaszewicz-Sahajdaczny, dowódca Kozaków rejestrowych, który wystę-
pował po stronie Rzeczypospolitej. Ukazany na dalszym planie po lewej, odbie-
ra zdobyte chorągwie tureckie „ze świtą i muzyką”. Władysław Wankie widział 
w jego osobie centralną postać płótna. W tej wielopostaciowej i zakomponowanej 
na kilku planach scenie artysta po raz kolejny wykazał się maestrią w odtwarza-
niu sylwetek koni i detali uzbrojenia oraz orientalnych ubiorów grupy jeńców. 

Prawdopodobnie po wystawach w Monachium i Berlinie obraz został przez 
Brandta częściowo przemalowany. Świadczy o tym zmiana kształtu chorągwi 
usytuowanej na pierwszym planie z prawej strony kompozycji. Na fotografiach 
obrazu (jedna z nich, ukazująca wnętrze pracowni artysty z dziełem widocznym 
na sztaludze, zamieszczona została w „Życiu i Sztuce” w 1903 roku; druga jest 
reprodukcją samego obrazu w katalogu wystawy w Monachium z 1905 roku) 
rozpostarta tkanina przesłania znaczną część namalowanej sceny i stanowi jej 
dominujący element. W późniejszych latach artysta znacznie zmniejszył wielkość 
chorągwi z korzyścią dla całej kompozycji. Fakt ten dokumentuje fotografia 
dzieła wykonana przed 1939 rokiem, pochodząca ze zbiorów IS PAN. Analiza 
porównawcza zdjęć obydwu wersji obrazu pozwala przypuszczać, że jego pozo-
stałe elementy nie uległy zmianie.

K.Z.-P.

I.293
HIsTOrIA
władysław wankie widział obraz 
w pracowni artysty pod koniec 1903. 
Na wystawie międzynarodowej w Mo-
nachium w 1905 i w Berlinie w 1906 
przeznaczony na sprzedaż. Pod koniec 
1906 kupiony prawdopodobnie przez 
Karola rajmunda Eiserta (1865–1938), 
przemysłowca z Łodzi. Zapewne 
wystawiony w TPsP w Łodzi w lipcu 
i sierpniu 1929. 

wYsTAwY
1905 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 163, il. s. 33) 
1906 Berlin, GBK (s. 11, nr kat. 107) 
1929 Łódź, TPsP (?) 

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1903, s. 2, 3, il.; strzałkowski 
1991, s. 20; Kacprzak 2008, s. 9.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 153344. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 39586 MNw [fot. obrazu].

I.292

I.293
I.291 Luzak, ok. 1903–1904

Charciarz; Lisowczyk z chartami; Na ukraińskim stepie; w Bębnówce 
na stepie; wyjazd na polowanie
olej, 48 × 70 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.291

I.291
HIsTOrIA
Należał do rodziny Jodko-Narkiewiczów 
w Bębnówce wielkiej (woj. podolskie). 
Zapewne większość dzieł sztuki po-
chodzących z ich majątku uległa znisz-
czeniu i rozproszeniu jeszcze w czasie 
rewolucji rosyjskiej. w marcu 1926 wła-
sność Domu sztuki w warszawie. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 81)

BIBLIOGrAFIA
wankie 1903, s. 3; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Expr. Por. 1926, nr 78, 
il. kol. na s. 1; Aftanazy 1992, t. 9a, s. 18, 
t. 9b, il. 10 na s. 9.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4928, 8769 [fot. 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39646 
MNw, DI 95813/16 MNw [fot. obrazu].

I.292
HIsTOrIA
16 maja 1904 kupiony do Galerie Heine-
mann w Monachium. w l. 1904–1911 
wystawiany tam regularnie na sprzedaż, 
także w Maatschappij Arti et Ami-
citiae w Amsterdamie w styczniu i lutym 
1907 oraz w Kunstsäle Louis Bock & 
sohn w Hamburgu w listopadzie tego 
roku. w kwietniu 1912 wystawiony przez 
Kunstauktions Haus Gebrüder Heilbron 
z Berlina, chociaż formalnie kupiony 
w Galerie Heinemann dopiero 2 maja. 
 
BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann listopad–grudzień 
1904, s. 11, nr kat. 117, styczeń 1905, 
s. 8, nr kat. 72, luty–marzec 1905, s. 11, 
nr kat. 193, marzec–kwiecień 1905, s. 9, 
nr kat. 123, maj 1905, s. 7, nr kat. 66, 
lato 1905, s. 6, nr kat. 57, październik 
1905, s. 10, nr kat. 105, październik–
listopad 1905, s. 14, nr kat. 151, luty 
1906, s. 8, nr kat. 100, marzec 1906, 
s. 5, nr kat. 100, kwiecień-maj 1906, 
s. 5, nr kat. 41, maj 1906, s. 5, nr kat. 41, 
lato 1906, s. 5, nr kat. 41, paździer-
nik 1906, s. 18, nr kat. 53, listopad 
1906, s. 6, nr kat. 47, styczeń–luty 
1907, s. nlb., nr kat. 9, lato 1907, s. 6, 
nr kat. 58, styczeń 1908, s. 6, nr kat. 58, 
grudzień 1908, s. 5, nr kat. 135, styczeń 
1909, s. 5, nr kat. 103, kwiecień–maj 
1909, s. 5, nr kat. 30, maj–czerwiec 
1909, s. 5, nr kat. 39, lato 1909, s. 6, 
nr kat. 59, styczeń 1911, s. 5, nr kat. 34, 
wiosna 1911, s. 5, nr kat. 45, lato 
1911, s. 6, nr kat. 62; Tyg. Il. 1905, 
nr 13, s. 237, il. na s. 221; Kat. Louis 
Bock & sohn listopad 1907, s. nlb., 
nr kat. 10; Bies. Lit. 1908, nr 21, il. na 
s. 401; Kat. Gebrüder Heilbron Berlin 
15–17.04.1912, nr kat. i il. 38. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-925, rkps 
[kwit sprzedaży z 1912, nr 7078]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-04–11, rkps, s. 9 [obraz kupiony 
w 1904, sprzedany w 1912].
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I.292 Powrót z jarmarku, przed/lub 1904 

Heimkehr vom Markt; Heimkehr vom Markte; roztopy wiosenne; 
szaruga wiosenna
olej, płótno, 58 × 38
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.293 Składanie zdobytych sztandarów, ok. 1904 

Dla sławy; Hołd sztandarów; Hurra! (Übergabe eroberter Fahnen); 
Konaszewicz odbierający zdobyte trofea; składanie sztandarów;  
Un jour de glorie 
olej, płótno, 100 × 200 
sygn. p.d.: Józef Brandt [poniżej nieczyt.]
miejsce przechowywania nieznane

Scena ujęta na obrazie nawiązuje zapewne do wydarzeń związanych z bitwą pod 
Chocimiem w 1621 roku. W walce przeciwko armii tureckiej wyróżnił się m.in. 
Petro Konaszewicz-Sahajdaczny, dowódca Kozaków rejestrowych, który wystę-
pował po stronie Rzeczypospolitej. Ukazany na dalszym planie po lewej, odbie-
ra zdobyte chorągwie tureckie „ze świtą i muzyką”. Władysław Wankie widział 
w jego osobie centralną postać płótna. W tej wielopostaciowej i zakomponowanej 
na kilku planach scenie artysta po raz kolejny wykazał się maestrią w odtwarza-
niu sylwetek koni i detali uzbrojenia oraz orientalnych ubiorów grupy jeńców. 

Prawdopodobnie po wystawach w Monachium i Berlinie obraz został przez 
Brandta częściowo przemalowany. Świadczy o tym zmiana kształtu chorągwi 
usytuowanej na pierwszym planie z prawej strony kompozycji. Na fotografiach 
obrazu (jedna z nich, ukazująca wnętrze pracowni artysty z dziełem widocznym 
na sztaludze, zamieszczona została w „Życiu i Sztuce” w 1903 roku; druga jest 
reprodukcją samego obrazu w katalogu wystawy w Monachium z 1905 roku) 
rozpostarta tkanina przesłania znaczną część namalowanej sceny i stanowi jej 
dominujący element. W późniejszych latach artysta znacznie zmniejszył wielkość 
chorągwi z korzyścią dla całej kompozycji. Fakt ten dokumentuje fotografia 
dzieła wykonana przed 1939 rokiem, pochodząca ze zbiorów IS PAN. Analiza 
porównawcza zdjęć obydwu wersji obrazu pozwala przypuszczać, że jego pozo-
stałe elementy nie uległy zmianie.

K.Z.-P.

I.293
HIsTOrIA
władysław wankie widział obraz 
w pracowni artysty pod koniec 1903. 
Na wystawie międzynarodowej w Mo-
nachium w 1905 i w Berlinie w 1906 
przeznaczony na sprzedaż. Pod koniec 
1906 kupiony prawdopodobnie przez 
Karola rajmunda Eiserta (1865–1938), 
przemysłowca z Łodzi. Zapewne 
wystawiony w TPsP w Łodzi w lipcu 
i sierpniu 1929. 

wYsTAwY
1905 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 163, il. s. 33) 
1906 Berlin, GBK (s. 11, nr kat. 107) 
1929 Łódź, TPsP (?) 

BIBLIOGrAFIA 
wankie 1903, s. 2, 3, il.; strzałkowski 
1991, s. 20; Kacprzak 2008, s. 9.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. Fotograficzne, 
neg. nr 153344. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 39586 MNw [fot. obrazu].

I.292

I.293
I.291 Luzak, ok. 1903–1904

Charciarz; Lisowczyk z chartami; Na ukraińskim stepie; w Bębnówce 
na stepie; wyjazd na polowanie
olej, 48 × 70 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.291

I.291
HIsTOrIA
Należał do rodziny Jodko-Narkiewiczów 
w Bębnówce wielkiej (woj. podolskie). 
Zapewne większość dzieł sztuki po-
chodzących z ich majątku uległa znisz-
czeniu i rozproszeniu jeszcze w czasie 
rewolucji rosyjskiej. w marcu 1926 wła-
sność Domu sztuki w warszawie. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 81)

BIBLIOGrAFIA
wankie 1903, s. 3; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Expr. Por. 1926, nr 78, 
il. kol. na s. 1; Aftanazy 1992, t. 9a, s. 18, 
t. 9b, il. 10 na s. 9.

ArCHIwALIA 
MNw, DDw, neg. nr 4928, 8769 [fot. 
przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39646 
MNw, DI 95813/16 MNw [fot. obrazu].

I.292
HIsTOrIA
16 maja 1904 kupiony do Galerie Heine-
mann w Monachium. w l. 1904–1911 
wystawiany tam regularnie na sprzedaż, 
także w Maatschappij Arti et Ami-
citiae w Amsterdamie w styczniu i lutym 
1907 oraz w Kunstsäle Louis Bock & 
sohn w Hamburgu w listopadzie tego 
roku. w kwietniu 1912 wystawiony przez 
Kunstauktions Haus Gebrüder Heilbron 
z Berlina, chociaż formalnie kupiony 
w Galerie Heinemann dopiero 2 maja. 
 
BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann listopad–grudzień 
1904, s. 11, nr kat. 117, styczeń 1905, 
s. 8, nr kat. 72, luty–marzec 1905, s. 11, 
nr kat. 193, marzec–kwiecień 1905, s. 9, 
nr kat. 123, maj 1905, s. 7, nr kat. 66, 
lato 1905, s. 6, nr kat. 57, październik 
1905, s. 10, nr kat. 105, październik–
listopad 1905, s. 14, nr kat. 151, luty 
1906, s. 8, nr kat. 100, marzec 1906, 
s. 5, nr kat. 100, kwiecień-maj 1906, 
s. 5, nr kat. 41, maj 1906, s. 5, nr kat. 41, 
lato 1906, s. 5, nr kat. 41, paździer-
nik 1906, s. 18, nr kat. 53, listopad 
1906, s. 6, nr kat. 47, styczeń–luty 
1907, s. nlb., nr kat. 9, lato 1907, s. 6, 
nr kat. 58, styczeń 1908, s. 6, nr kat. 58, 
grudzień 1908, s. 5, nr kat. 135, styczeń 
1909, s. 5, nr kat. 103, kwiecień–maj 
1909, s. 5, nr kat. 30, maj–czerwiec 
1909, s. 5, nr kat. 39, lato 1909, s. 6, 
nr kat. 59, styczeń 1911, s. 5, nr kat. 34, 
wiosna 1911, s. 5, nr kat. 45, lato 
1911, s. 6, nr kat. 62; Tyg. Il. 1905, 
nr 13, s. 237, il. na s. 221; Kat. Louis 
Bock & sohn listopad 1907, s. nlb., 
nr kat. 10; Bies. Lit. 1908, nr 21, il. na 
s. 401; Kat. Gebrüder Heilbron Berlin 
15–17.04.1912, nr kat. i il. 38. 

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-925, rkps 
[kwit sprzedaży z 1912, nr 7078]; Lager
buch gehandelte Kunstwerke, sygn. 
LB-04–11, rkps, s. 9 [obraz kupiony 
w 1904, sprzedany w 1912].
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I.295 Koniokrad, 1905

Horse-Thief; Pferdedieb 
olej, płótno, 70 × 110
sygn. p.d.: Józef Brandt | [nieczyt.] 
miejsce przechowywania nieznane

I.294
HIsTOrIA
Drugiego stycznia 1906 kupiony (za 
2000 marek) przez Galerie Heinemann 
w Monachium. w latach 1906–1907 kil-
kakrotnie w ich ofercie handlowej, pierw-
szego grudnia 1911 sprzedany (za 4000 
marek) Franzowi Herrmannowi z Grazu. 
w listopadzie 2015 wystawiony na aukcji 
Ketterer Kunst w Monachium jako dzieło 
z prywatnej kolekcji w Hesji.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann grudzień 1906, s. 17, 
nr kat. 44, styczeń 1907, s. 15, nr kat. 44, 
luty 1907, s. 14, nr kat. 44, marzec 1907, 
s. 5, nr kat. 42, maj 1907, s. 5, nr kat. 43; 
Münchner Maler, t. 1, 1981, il. na 
s. 129; Kat. Ketterer Kunst 20.11.2015, 
nr kat. i il. 162.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-929, rkps 
[kwit sprzedaży z 1911, nr 8035]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–43, rkps, s. 41 [obraz ku-
piony w 1906, sprzedany w 1911]. ZIKG, 
Photothek, Sammlung Schrey, fot. 
nr ZI 471350 [fot. z zasobów Galerie 
Heinemann].

I.294 Wyścigi na jarmarku, 1905

Dahinjagende Fuhrwerke; Heimkehr; Heimkehr vom Markt
olej, płótno, 51 × 65
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Wyścigi chłopskie, 1905, kat. II.337

I.296 Kładka, ok. 1905 

Na grobli 
olej, płótno, 61 × 101 (63 × 100)
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

W listopadzie 1967 roku obraz został przedłożony Jerzemu Sienkiewiczowi do 
ekspertyzy. W opisie dzieła autor zawarł informacje na temat kolorystyki nie-
których elementów kompozycji. W pierwszym szeregu zaprzęgu biegną konie — 
siwy, kasztan i kary. Chomąta konia siwego i wprzęgniętego bezpośrednio za nim 
ozdobione są czerwonymi chustami. Sienkiewicz określił także porę dnia — na 
podstawie kąta padającego światła z lewej strony kompozycji uznał, że scena 
została namalowana o wschodzie słońca. 

K.Z.-P.

I.295
HIsTOrIA
w 1905 oferowany do sprzedaży na wy-
stawie międzynarodowej w Monachium. 
w 1906 eksponowany na pokazie sztuki 
monachijskiej zorganizowanej przez 
Davida Heinemanna w Grafton Galle-
ries w Londynie. Po wystawie w TZsP 
w warszawie w 1907 kupiony przez dyr. 
Gużewskiego, prawdopodobnie Adolfa 
(1874–1920), dyrygenta i kompozytora.

wYsTAwY
1905 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 164)
1906–1907 warszawa, TZsP  
(nr kat. 15)

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann Grafton Galleries 1906, 
s. 2, nr kat. 18; sprawozd. TZsP 1906, 
s. 14, 22; wankie 1906, s. 7; Świat 1906, 
nr 52, il. na s. 1; skorobohata-stankie-
wicz 1907, s. 10; Tyg. Il. 1907, nr 1, s. 19, 
il. na s. 4; skorobohata-stankiewicz 
1914, s. 12, il. na s. 11; Zakrzewski 1947, 
s. 168; wiercińska 1969, s. 32.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 131; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 3. 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Lagerbuch Kommission, 
sygn. LB-05–87, rkps, s. 85 [obraz przy-
jęty w komis i wydany artyście w 1906]. 

I.296
HIsTOrIA
w 1926 własność Józefa Goldfede-
ra w warszawie. w 1967 należał do 
s. senatora. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 29, 
il. na s. 31)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Urbań-
ski 1926, s. 7.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[ekspertyza obrazu z 27.11.1967, mps]. 
MNw, DDw, neg. nr 4946 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39600 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.295

I.294

I.296
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I.295 Koniokrad, 1905

Horse-Thief; Pferdedieb 
olej, płótno, 70 × 110
sygn. p.d.: Józef Brandt | [nieczyt.] 
miejsce przechowywania nieznane

I.294
HIsTOrIA
Drugiego stycznia 1906 kupiony (za 
2000 marek) przez Galerie Heinemann 
w Monachium. w latach 1906–1907 kil-
kakrotnie w ich ofercie handlowej, pierw-
szego grudnia 1911 sprzedany (za 4000 
marek) Franzowi Herrmannowi z Grazu. 
w listopadzie 2015 wystawiony na aukcji 
Ketterer Kunst w Monachium jako dzieło 
z prywatnej kolekcji w Hesji.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann grudzień 1906, s. 17, 
nr kat. 44, styczeń 1907, s. 15, nr kat. 44, 
luty 1907, s. 14, nr kat. 44, marzec 1907, 
s. 5, nr kat. 42, maj 1907, s. 5, nr kat. 43; 
Münchner Maler, t. 1, 1981, il. na 
s. 129; Kat. Ketterer Kunst 20.11.2015, 
nr kat. i il. 162.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-929, rkps 
[kwit sprzedaży z 1911, nr 8035]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–43, rkps, s. 41 [obraz ku-
piony w 1906, sprzedany w 1911]. ZIKG, 
Photothek, Sammlung Schrey, fot. 
nr ZI 471350 [fot. z zasobów Galerie 
Heinemann].

I.294 Wyścigi na jarmarku, 1905

Dahinjagende Fuhrwerke; Heimkehr; Heimkehr vom Markt
olej, płótno, 51 × 65
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

Wyścigi chłopskie, 1905, kat. II.337

I.296 Kładka, ok. 1905 

Na grobli 
olej, płótno, 61 × 101 (63 × 100)
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

W listopadzie 1967 roku obraz został przedłożony Jerzemu Sienkiewiczowi do 
ekspertyzy. W opisie dzieła autor zawarł informacje na temat kolorystyki nie-
których elementów kompozycji. W pierwszym szeregu zaprzęgu biegną konie — 
siwy, kasztan i kary. Chomąta konia siwego i wprzęgniętego bezpośrednio za nim 
ozdobione są czerwonymi chustami. Sienkiewicz określił także porę dnia — na 
podstawie kąta padającego światła z lewej strony kompozycji uznał, że scena 
została namalowana o wschodzie słońca. 

K.Z.-P.

I.295
HIsTOrIA
w 1905 oferowany do sprzedaży na wy-
stawie międzynarodowej w Monachium. 
w 1906 eksponowany na pokazie sztuki 
monachijskiej zorganizowanej przez 
Davida Heinemanna w Grafton Galle-
ries w Londynie. Po wystawie w TZsP 
w warszawie w 1907 kupiony przez dyr. 
Gużewskiego, prawdopodobnie Adolfa 
(1874–1920), dyrygenta i kompozytora.

wYsTAwY
1905 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 164)
1906–1907 warszawa, TZsP  
(nr kat. 15)

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann Grafton Galleries 1906, 
s. 2, nr kat. 18; sprawozd. TZsP 1906, 
s. 14, 22; wankie 1906, s. 7; Świat 1906, 
nr 52, il. na s. 1; skorobohata-stankie-
wicz 1907, s. 10; Tyg. Il. 1907, nr 1, s. 19, 
il. na s. 4; skorobohata-stankiewicz 
1914, s. 12, il. na s. 11; Zakrzewski 1947, 
s. 168; wiercińska 1969, s. 32.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów Józefa 
Brandta [namalowanych do 1908], rkps, 
poz. 131; Spis foto. z obrazów Brandta 
[namalowanych do 1908], rkps, s. 3. 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Lagerbuch Kommission, 
sygn. LB-05–87, rkps, s. 85 [obraz przy-
jęty w komis i wydany artyście w 1906]. 

I.296
HIsTOrIA
w 1926 własność Józefa Goldfede-
ra w warszawie. w 1967 należał do 
s. senatora. 

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 29, 
il. na s. 31)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Urbań-
ski 1926, s. 7.

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[ekspertyza obrazu z 27.11.1967, mps]. 
MNw, DDw, neg. nr 4946 [fot. przed 
1939]; ZIiF, nr inw. DI 39600 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.295

I.294

I.296
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I.297     Hetman Stanisław Rewera Potocki 
pod Cudnowem (1660), studium, 1905 

Bitwa; Bitwa pod Chocimiem; Bitwa pod Chocimem / rewera Potocki
olej, płótno, 72 × 130 
sygn. l.d.: Józef Brandt 
wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku, nr inw. Ж-68 KB-16507 
w 1940 przejęty z pałacu radziwiłłów w Ołyce na wołyniu.

I.298     Hetman Stanisław Rewera Potocki 
pod Cudnowem (1660), 1906 

Hetman stanisław rewera Potocki; Hetman stanisław rewera Potocki 
pod Beresteczkiem; Hetman rewera Potocki; rewera Potocki 
olej, płótno, 170 x 250 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.297
HIsTOrIA
Około 1916 obraz był w posiadaniu 
władysława Pruszaka w wośnikach. 
w 1929 podarowany dyplomacie Je-
rzemu Potockiemu (1889–1961) w Po-
morzanach koło Lwowa przez matkę 
Elżbietę z radziwiłłów Potocką i brata 
Alfreda. Przed zakupieniem obrazu 
nabywcy zwrócili się do TZsP w war-
szawie i do malarza Apoloniusza Kę-
dzierskiego w celu potwierdzenia au-
torstwa*. według informacji zawartej 
w liście Alfreda Potockiego do matki 
w marcu 1944 udało się uratować całą 
kolekcję Jerzego Potockiego „oprócz 
dużego Brandta, którego musieli bol-
szewicy gdzieś chyba wywieźć”**.

 *  Opinię wydaną przez TZsP podpisał 

stanisław radecki Mikulicz. 

 **  Cholewianka-Kruszyńska 2016, 

s. 123–124.

BIBLIOGrAFIA 
Czereniuk 1982, s. nlb., il.; Polaczek 
2003, s. 261, il. 14 [jako Chodkiewicz 
pod Chocimiem]; Cholewianka-
-Kruszyńska 2006, s. 302, 304, 
306, il. na s. 304; Polaczek 2007, 
s. 204–206, il. nlb.; Cholewianka-Kru-
szyńska 2016, s. 98, 122, 123, il. na s. 99. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Szkic 
do Rewery Potockiego]. MZŁ, [bez nr], 
rkps [list Apoloniusza Kędzierskiego 
do Dyrektora Ordynacji Łańcuckiej 
z 6.07.1929].

I.298
HIsTOrIA
Malowany w Monachium na zamówie-
nie Józefa Potockiego (1862–1922) 
z Antonin na wołyniu. Odebrany przez 
właściciela po wystawie w TZsP 
w 1907. Po pożarze pałacu w Antoni-
nach w sierpniu 1919 roman Potocki 
(1893–1971), syn Józefa, przewiózł 
część ocalałych zbiorów do swojego 
majątku Derażne koło Łucka i pałacu 
rodziny w warszawie przy ul. Krakow-
skie Przedmieście. według romana 
Aftanazego obraz Brandta „w ogóle nie 
trafił do Polski”. 

wYsTAwY 
1906–1907 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1906, nr 46, s. 3; sprawozd. 
TZsP 1906, s. 14; Tyg. Il. 1906, nr 41, 
il. na s. 802–803, s. 915; Kulikowski 
1908, s. 1; Bies. Lit. 1908, nr 13, il. na 
s. 251; Laskowski 1911, s. 5, il. na s. 9; 
schröder 1911, s. 35; synoradzki 1911, 
s. 163; Tyg. Il. 1911, nr 5, il. na s. 86; 

Hetman Stanisław Rewera Potocki pod 
Cudnowem (1660), szkic, 1902, kat. II.336

Obraz namalowany na zamówienie Józefa Potockiego miał głosić chwałę rodu 
Potockich i przypominać jego zasługi dla Rzeczypospolitej. Zapewne z inicjaty-
wy zamawiającego artysta nawiązał do sukcesów wojennych hetmana Stanisława 
Rewery Potockiego, który wsławił się w bitwie pod Cudnowem koło Żytomierza, 
stoczonej pomiędzy 14 października i 2 listopada 1660 roku. W wyniku zaciętej 
walki wojska polskie wspomagane przez Tatarów odniosły wtedy zwycięstwo 
nad oddziałami rosyjsko-kozackimi Wasyla Szeremietiewa. 

Józef Potocki zamówił obraz prawdopodobnie już około 1902 roku. Datę 
tę wyznacza sygnatura na niewielkim szkicu rysunkowym podbarwionym gwa-
szem, na którym artysta rozplanował układ kluczowych postaci do wielofigural-
nej kompozycji planowanej do dekoracji siedziby magnackiej. Wykonał również 
znacznych rozmiarów studium olejne całości. Na podstawie korespondencji 
fundatora z malarzem wiadomo, że wiosną 1905 roku Brandt pracował nad fi-
nalną wersją obrazu, która jeszcze w połowie lutego 1906 nie była ukończona. 
Główne elementy studium przygotowawczego przeniósł na płótno zamówione 
przez Potockiego i ze starannością opracował detale kompozycji. Jej centralną 
część zajmuje postać hetmana na białym koniu w otoczeniu sztandarów z go-
dłami Rzeczypospolitej i herbem Pilawa. Gestem podniesionej ręki, w której 
trzyma buławę, wysyła on do walki zastępy jazdy pancernej. Barwnie ubrani 
paukerzy i trębacze widoczni na pierwszym planie wygrywają sygnał do boju. 
Widoczny z prawej strony na bliskim planie bęben ozdobiony herbem Pilawa, 
przytroczony do grzbietu końskiego, nawiązuje do postaci głównego bohatera 
tej rozbudowanej kompozycji. Jak podaje Aldona Cholewianka-Kruszyńska, 
artysta odtworzył postać hetmana na podstawie portretu, który znajdował się 
w warszawskim pałacu rodziny Potockich. Zamysł zaprezentowania na płótnie 
licznych zastępów wojsk różnego autoramentu, zapewne dla podkreśleniu pre-
stiżu wodza, doprowadził do nadmiernej koncentracji postaci, koni i akcesoriów. 
W efekcie kompozycji brakuje przejrzystości i przestrzenności charakterystycz-
nej dla wcześniejszych wielofiguralnych dzieł Brandta. 

Józef Potocki umieścił obraz w reprezentacyjnym hallu pałacu w Anto-
ninach na Ukrainie1. Zapewne za namową artysty zdecydował się zamówić 
w Wiedniu ramę według jego projektu. Płótno zostało wmontowane w boazerię 
i uzupełnione herbem Pilawa z panopliami centralnie przy górnej krawędzi 
ramy, a kartuszem na środku jej dolnej listwy. Zgodnie z życzeniem Potockiego 
pod obrazem miał być umieszczony napis, który byłby „wykonany archaicznie”, 
o treści: „Stanisław Rewera Potocki | Wojewoda Krakowski Hetman Wielki Ko-
ronny | 1587–1667 | Beresteczko 1651–Ochmatów 1655 | Cudnów 1660”2. 

Obecnie trudno stwierdzić, czy obraz z Łucka jest tożsamy z dziełem Na 
wyprawie wojennej kupionym przez Jerzego Potockiego w 1929 roku3. 

K.Z.-P. 

1  Cholewianka-Kruszyńska 2016, s. 98. Autorka niesłusznie uznaje ob-
raz ze zbiorów Potockich w Antoninach za replikę dzieła ze zbiorów 
Muzeum Krajoznawczego w Łucku. Na podstawie korespondencji 
Józefa Potockiego z artystą udało się odtworzyć przebieg prac nad 
zamówionym obrazem i ustalić datę przekazania go właścicielowi. 

2  List Józefa Potockiego do Józefa Brandta z 13 kwietnia 1905, rkps, 
MJM, nr inw. Dspl. 222.

3 Cholewianka-Kruszyńska 2006, s. 302. 

wiecz. rodz. 1911, nr 9, il. na s. 97; Ziar-
no 1911, nr 6, il. na s. 114; Bies. Lit. 1914, 
nr 30, il. na s. 71; Urbański 1928, s. 91; 
Trzebiński 1958, s. 78; wiercińska 1969, 
s. 32; Aftanazy 1988, t. 5a, s. 11, 14, 
t. 5b, il. 11 na s. 6; Bąbiak 2010, s. 512; 
Cholewianka-Kruszyńska 2006, s. 302, 
304; Polaczek 2007, s. 203–206, 
il. nlb.; Cholewianka-Kruszyńska 2016, 
s. 98, 100, 124, il. na s. 25, 97. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Rewera]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 222, 
rkps [list Józefa Potockiego do Józefa 
Brandta z 13.04.1905], Dspl. 235, rkps 
[list Józefa Potockiego do Józefa 
Brandta z 3.05.1905], Dspl. 60, rkps 
[list Apoloniusza Kędzierskiego do 
władysława Pruszaka, 1908 lub 1909], 
Dspl. 140, rkps [list Heleny Brandt do 
Krystyny Tyszkiewicz z 20.07.1927]. 
MZŁ, [bez nr], rkps [list Apoloniusza 
Kędzierskiego do Dyrektora Ordynacji 
Łańcuckiej z 6.07.1929].

I.297

I.298
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I.297     Hetman Stanisław Rewera Potocki 
pod Cudnowem (1660), studium, 1905 

Bitwa; Bitwa pod Chocimiem; Bitwa pod Chocimem / rewera Potocki
olej, płótno, 72 × 130 
sygn. l.d.: Józef Brandt 
wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku, nr inw. Ж-68 KB-16507 
w 1940 przejęty z pałacu radziwiłłów w Ołyce na wołyniu.

I.298     Hetman Stanisław Rewera Potocki 
pod Cudnowem (1660), 1906 

Hetman stanisław rewera Potocki; Hetman stanisław rewera Potocki 
pod Beresteczkiem; Hetman rewera Potocki; rewera Potocki 
olej, płótno, 170 x 250 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.297
HIsTOrIA
Około 1916 obraz był w posiadaniu 
władysława Pruszaka w wośnikach. 
w 1929 podarowany dyplomacie Je-
rzemu Potockiemu (1889–1961) w Po-
morzanach koło Lwowa przez matkę 
Elżbietę z radziwiłłów Potocką i brata 
Alfreda. Przed zakupieniem obrazu 
nabywcy zwrócili się do TZsP w war-
szawie i do malarza Apoloniusza Kę-
dzierskiego w celu potwierdzenia au-
torstwa*. według informacji zawartej 
w liście Alfreda Potockiego do matki 
w marcu 1944 udało się uratować całą 
kolekcję Jerzego Potockiego „oprócz 
dużego Brandta, którego musieli bol-
szewicy gdzieś chyba wywieźć”**.

 *  Opinię wydaną przez TZsP podpisał 

stanisław radecki Mikulicz. 

 **  Cholewianka-Kruszyńska 2016, 

s. 123–124.

BIBLIOGrAFIA 
Czereniuk 1982, s. nlb., il.; Polaczek 
2003, s. 261, il. 14 [jako Chodkiewicz 
pod Chocimiem]; Cholewianka-
-Kruszyńska 2006, s. 302, 304, 
306, il. na s. 304; Polaczek 2007, 
s. 204–206, il. nlb.; Cholewianka-Kru-
szyńska 2016, s. 98, 122, 123, il. na s. 99. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Szkic 
do Rewery Potockiego]. MZŁ, [bez nr], 
rkps [list Apoloniusza Kędzierskiego 
do Dyrektora Ordynacji Łańcuckiej 
z 6.07.1929].

I.298
HIsTOrIA
Malowany w Monachium na zamówie-
nie Józefa Potockiego (1862–1922) 
z Antonin na wołyniu. Odebrany przez 
właściciela po wystawie w TZsP 
w 1907. Po pożarze pałacu w Antoni-
nach w sierpniu 1919 roman Potocki 
(1893–1971), syn Józefa, przewiózł 
część ocalałych zbiorów do swojego 
majątku Derażne koło Łucka i pałacu 
rodziny w warszawie przy ul. Krakow-
skie Przedmieście. według romana 
Aftanazego obraz Brandta „w ogóle nie 
trafił do Polski”. 

wYsTAwY 
1906–1907 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA
Kur. warsz. 1906, nr 46, s. 3; sprawozd. 
TZsP 1906, s. 14; Tyg. Il. 1906, nr 41, 
il. na s. 802–803, s. 915; Kulikowski 
1908, s. 1; Bies. Lit. 1908, nr 13, il. na 
s. 251; Laskowski 1911, s. 5, il. na s. 9; 
schröder 1911, s. 35; synoradzki 1911, 
s. 163; Tyg. Il. 1911, nr 5, il. na s. 86; 

Hetman Stanisław Rewera Potocki pod 
Cudnowem (1660), szkic, 1902, kat. II.336

Obraz namalowany na zamówienie Józefa Potockiego miał głosić chwałę rodu 
Potockich i przypominać jego zasługi dla Rzeczypospolitej. Zapewne z inicjaty-
wy zamawiającego artysta nawiązał do sukcesów wojennych hetmana Stanisława 
Rewery Potockiego, który wsławił się w bitwie pod Cudnowem koło Żytomierza, 
stoczonej pomiędzy 14 października i 2 listopada 1660 roku. W wyniku zaciętej 
walki wojska polskie wspomagane przez Tatarów odniosły wtedy zwycięstwo 
nad oddziałami rosyjsko-kozackimi Wasyla Szeremietiewa. 

Józef Potocki zamówił obraz prawdopodobnie już około 1902 roku. Datę 
tę wyznacza sygnatura na niewielkim szkicu rysunkowym podbarwionym gwa-
szem, na którym artysta rozplanował układ kluczowych postaci do wielofigural-
nej kompozycji planowanej do dekoracji siedziby magnackiej. Wykonał również 
znacznych rozmiarów studium olejne całości. Na podstawie korespondencji 
fundatora z malarzem wiadomo, że wiosną 1905 roku Brandt pracował nad fi-
nalną wersją obrazu, która jeszcze w połowie lutego 1906 nie była ukończona. 
Główne elementy studium przygotowawczego przeniósł na płótno zamówione 
przez Potockiego i ze starannością opracował detale kompozycji. Jej centralną 
część zajmuje postać hetmana na białym koniu w otoczeniu sztandarów z go-
dłami Rzeczypospolitej i herbem Pilawa. Gestem podniesionej ręki, w której 
trzyma buławę, wysyła on do walki zastępy jazdy pancernej. Barwnie ubrani 
paukerzy i trębacze widoczni na pierwszym planie wygrywają sygnał do boju. 
Widoczny z prawej strony na bliskim planie bęben ozdobiony herbem Pilawa, 
przytroczony do grzbietu końskiego, nawiązuje do postaci głównego bohatera 
tej rozbudowanej kompozycji. Jak podaje Aldona Cholewianka-Kruszyńska, 
artysta odtworzył postać hetmana na podstawie portretu, który znajdował się 
w warszawskim pałacu rodziny Potockich. Zamysł zaprezentowania na płótnie 
licznych zastępów wojsk różnego autoramentu, zapewne dla podkreśleniu pre-
stiżu wodza, doprowadził do nadmiernej koncentracji postaci, koni i akcesoriów. 
W efekcie kompozycji brakuje przejrzystości i przestrzenności charakterystycz-
nej dla wcześniejszych wielofiguralnych dzieł Brandta. 

Józef Potocki umieścił obraz w reprezentacyjnym hallu pałacu w Anto-
ninach na Ukrainie1. Zapewne za namową artysty zdecydował się zamówić 
w Wiedniu ramę według jego projektu. Płótno zostało wmontowane w boazerię 
i uzupełnione herbem Pilawa z panopliami centralnie przy górnej krawędzi 
ramy, a kartuszem na środku jej dolnej listwy. Zgodnie z życzeniem Potockiego 
pod obrazem miał być umieszczony napis, który byłby „wykonany archaicznie”, 
o treści: „Stanisław Rewera Potocki | Wojewoda Krakowski Hetman Wielki Ko-
ronny | 1587–1667 | Beresteczko 1651–Ochmatów 1655 | Cudnów 1660”2. 

Obecnie trudno stwierdzić, czy obraz z Łucka jest tożsamy z dziełem Na 
wyprawie wojennej kupionym przez Jerzego Potockiego w 1929 roku3. 

K.Z.-P. 

1  Cholewianka-Kruszyńska 2016, s. 98. Autorka niesłusznie uznaje ob-
raz ze zbiorów Potockich w Antoninach za replikę dzieła ze zbiorów 
Muzeum Krajoznawczego w Łucku. Na podstawie korespondencji 
Józefa Potockiego z artystą udało się odtworzyć przebieg prac nad 
zamówionym obrazem i ustalić datę przekazania go właścicielowi. 

2  List Józefa Potockiego do Józefa Brandta z 13 kwietnia 1905, rkps, 
MJM, nr inw. Dspl. 222.

3 Cholewianka-Kruszyńska 2006, s. 302. 

wiecz. rodz. 1911, nr 9, il. na s. 97; Ziar-
no 1911, nr 6, il. na s. 114; Bies. Lit. 1914, 
nr 30, il. na s. 71; Urbański 1928, s. 91; 
Trzebiński 1958, s. 78; wiercińska 1969, 
s. 32; Aftanazy 1988, t. 5a, s. 11, 14, 
t. 5b, il. 11 na s. 6; Bąbiak 2010, s. 512; 
Cholewianka-Kruszyńska 2006, s. 302, 
304; Polaczek 2007, s. 203–206, 
il. nlb.; Cholewianka-Kruszyńska 2016, 
s. 98, 100, 124, il. na s. 25, 97. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Rewera]. 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 222, 
rkps [list Józefa Potockiego do Józefa 
Brandta z 13.04.1905], Dspl. 235, rkps 
[list Józefa Potockiego do Józefa 
Brandta z 3.05.1905], Dspl. 60, rkps 
[list Apoloniusza Kędzierskiego do 
władysława Pruszaka, 1908 lub 1909], 
Dspl. 140, rkps [list Heleny Brandt do 
Krystyny Tyszkiewicz z 20.07.1927]. 
MZŁ, [bez nr], rkps [list Apoloniusza 
Kędzierskiego do Dyrektora Ordynacji 
Łańcuckiej z 6.07.1929].

I.297

I.298
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I.299 Przygoda w podróży, przed/lub 1906

Defekter wagen; Przed oberżą; Przerwa w podróży; Przygoda w podróży; 
Unterbrochene Fart; wypadek w podróży; Zepsuty wóz
olej, 70 x 110 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk [?] 
miejsce przechowywania nieznane

I.299
HIsTOrIA
w 1906 na wystawie w Glaspalast 
w Monachium oferowany do zakupu. 
19 grudnia 1906 wstawiony do Galerie 
Heinemann w Monachium przez ar-
tystę, który odebrał go 4 marca 1907. 
Po wystawie w TZsP kupiony przez 
Feliksa Mysyrowicza. Zapewne później 
należał do nieznanej z imienia Orskiej, 
która w 1928 sprzedała go dyrekto-
rowi (Henrykowi?) Aschkenazemu 
w warszawie.

wYsTAwY
1906 Monachium, Glaspalast  
(s. 23, nr kat. 83) 
1907 warszawa, TZsP (nr kat. 28) 

BIBLIOGrAFIA
Kaniowa-Kraszewska 1906, s. 6; spra-
wozd. TZsP 1907, s. 14, 25; Świat 1907, 
nr 47, il. na s. 2; Tyg. Il. 1907, nr 47, il. na 
s. 957; Bies. Lit. 1908, nr 5, il. na s. 87; 
Kulikowski 1908, s. 1; Praca 1908, nr 10, 
s. 304, il. po s. 304; Tyg. Il. 1908, nr 14, 
s. 283, il. na s. 271; synoradzki 1911, 
s. 163; wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Przy
goda w drodze]. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. La
gerbuch Kommission, sygn. LB-05–115, 
rkps, s. 112 [obraz przyjęty w komis 
1906, wydany artyście 1907]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 97488 MNw, DI 105826 
MNw [fot. obrazu]. 

I.300 Przeprawa, ok. 1906 

Durchgegangen; runway Horses
olej, płótno, 60 × 100
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.300
HIsTOrIA
22 kwietnia 1907 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w latach 1907–1910 wielokrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż, także 
w listopadzie 1908 w Kunstsäle Louis 
Bock & sohn w Hamburgu. Na wy-
stawie w Glaspalast w Monachium 
w 1909 przeznaczony na sprzedaż. 
27 grudnia 1910 nabyty w Galerie 
Heinemann przez Hermanna speisera 
z Göppingen. 

wYsTAwY
1909 Monachium, Glaspalast  
(s. 77, nr kat. 201) 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann maj 1907, s. 5, 
nr kat. 44, lato 1907, s. 6, nr kat. 59, 
listopad–grudzień 1907, s. 5, nr kat. 39, 
1907/1908, s. 36 i il., styczeń 1908, 
s. 6, nr kat. 54, kwiecień 1908, s. 5, 
nr kat. 38, lato 1908, s. 6, nr kat. 57, 
1908/1909, s. 26 i il., luty–marzec 
1910, s. 5, nr kat. 42, lato 1910[1], s. 5, 
nr kat. 46, lato 1910[2], s. 6, nr kat. 51, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 51; Kat. Louis 
Bock & sohn listopad 1908, s. nlb., 
nr kat. 10.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-932, rkps 
[kwit sprzedaży z 1910, nr 8806]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–69, rkps, s. 67 [obraz ku-
piony w 1907, sprzedany w 1910]. ZIKG, 
Photothek, Sammlung Schrey, fot. 
nr ZI 471349, ZI 471359 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann]. 

I.301
BIBLIOGrAFIA
Ziarno 1907, nr 13, il. na s. 13.

ArCHIwALIA
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 88 
[fot. obrazu podrysowana ołówkiem 
i gwaszem, ze zbiorów artysty]

Orońsko. Bryczka zaprzężona w trójkę koni,  
ok. 1880, kat. V.93

I.301 Powrót z wyprawy, przed/lub 1907

wśród stepu
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

I.299
I.300

I.301
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I.299 Przygoda w podróży, przed/lub 1906

Defekter wagen; Przed oberżą; Przerwa w podróży; Przygoda w podróży; 
Unterbrochene Fart; wypadek w podróży; Zepsuty wóz
olej, 70 x 110 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Orońsk [?] 
miejsce przechowywania nieznane

I.299
HIsTOrIA
w 1906 na wystawie w Glaspalast 
w Monachium oferowany do zakupu. 
19 grudnia 1906 wstawiony do Galerie 
Heinemann w Monachium przez ar-
tystę, który odebrał go 4 marca 1907. 
Po wystawie w TZsP kupiony przez 
Feliksa Mysyrowicza. Zapewne później 
należał do nieznanej z imienia Orskiej, 
która w 1928 sprzedała go dyrekto-
rowi (Henrykowi?) Aschkenazemu 
w warszawie.

wYsTAwY
1906 Monachium, Glaspalast  
(s. 23, nr kat. 83) 
1907 warszawa, TZsP (nr kat. 28) 

BIBLIOGrAFIA
Kaniowa-Kraszewska 1906, s. 6; spra-
wozd. TZsP 1907, s. 14, 25; Świat 1907, 
nr 47, il. na s. 2; Tyg. Il. 1907, nr 47, il. na 
s. 957; Bies. Lit. 1908, nr 5, il. na s. 87; 
Kulikowski 1908, s. 1; Praca 1908, nr 10, 
s. 304, il. po s. 304; Tyg. Il. 1908, nr 14, 
s. 283, il. na s. 271; synoradzki 1911, 
s. 163; wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Przy
goda w drodze]. GNN, Deutsches 
Kunstarchiv, Galerie Heinemann. La
gerbuch Kommission, sygn. LB-05–115, 
rkps, s. 112 [obraz przyjęty w komis 
1906, wydany artyście 1907]. MNw, 
ZIiF, nr inw. DI 97488 MNw, DI 105826 
MNw [fot. obrazu]. 

I.300 Przeprawa, ok. 1906 

Durchgegangen; runway Horses
olej, płótno, 60 × 100
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.300
HIsTOrIA
22 kwietnia 1907 kupiony do zbiorów 
Galerie Heinemann w Monachium. 
w latach 1907–1910 wielokrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż, także 
w listopadzie 1908 w Kunstsäle Louis 
Bock & sohn w Hamburgu. Na wy-
stawie w Glaspalast w Monachium 
w 1909 przeznaczony na sprzedaż. 
27 grudnia 1910 nabyty w Galerie 
Heinemann przez Hermanna speisera 
z Göppingen. 

wYsTAwY
1909 Monachium, Glaspalast  
(s. 77, nr kat. 201) 

BIBLIOGrAFIA
Kat. Heinemann maj 1907, s. 5, 
nr kat. 44, lato 1907, s. 6, nr kat. 59, 
listopad–grudzień 1907, s. 5, nr kat. 39, 
1907/1908, s. 36 i il., styczeń 1908, 
s. 6, nr kat. 54, kwiecień 1908, s. 5, 
nr kat. 38, lato 1908, s. 6, nr kat. 57, 
1908/1909, s. 26 i il., luty–marzec 
1910, s. 5, nr kat. 42, lato 1910[1], s. 5, 
nr kat. 46, lato 1910[2], s. 6, nr kat. 51, 
listopad 1910, s. 6, nr kat. 51; Kat. Louis 
Bock & sohn listopad 1908, s. nlb., 
nr kat. 10.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-932, rkps 
[kwit sprzedaży z 1910, nr 8806]; 
Lagerbuch gehandelte Kunstwerke, 
sygn. LB-04–69, rkps, s. 67 [obraz ku-
piony w 1907, sprzedany w 1910]. ZIKG, 
Photothek, Sammlung Schrey, fot. 
nr ZI 471349, ZI 471359 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann]. 

I.301
BIBLIOGrAFIA
Ziarno 1907, nr 13, il. na s. 13.

ArCHIwALIA
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 88 
[fot. obrazu podrysowana ołówkiem 
i gwaszem, ze zbiorów artysty]

Orońsko. Bryczka zaprzężona w trójkę koni,  
ok. 1880, kat. V.93

I.301 Powrót z wyprawy, przed/lub 1907

wśród stepu
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
miejsce przechowywania nieznane

I.299
I.300

I.301
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I.302 Polowanie, przed/lub 1907

Łowy; Polowanie na dzika
olej, płótno, 69,5 × 100 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Gajowy na polowaniu (kat. IV.178). 

I.302
HIsTOrIA 
w czerwcu 2006 znajdował się w ofer-
cie handlowej Domu Aukcyjnego Desa 
Unicum w warszawie; wcześniej należał 
do Teresy Dąbrowskiej w warsza-
wie. w czerwcu 2008 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie, a w październiku 2017 ku-
piony w Domu Aukcyjnym Polswiss Art 
w warszawie do zbiorów prywatnych.

wYsTAwY
1907 warszawa, TZsP (nr kat. 29)

BIBLIOGrAFIA 
Breza 1907, s. 7, il. na s. 1; sprawozd. 
TZsP 1907, s. 14; Tyg. Il. 1907, nr 48, 
il. na s. 970–971; Husarski 1929, tabl. po 
s. 360; wiercińska 1969, s. 33; Mazaraki 
1982, s. 17, il.; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 64 [wym. 72 × 116]; Kat. Desa 
Unicum 22.06.2006, nr kat. i il. 18 [wym. 
69 × 110]; Kat. Agra-Art 1.06.2008, 
nr kat. i il. 54; Bernat 2007, s. 72; 
Kat. Polswiss Art 10.10.2017, nr kat. i il. 7. 

I.303
HIsTOrIA
w maju 1996 wystawiony na sprzedaż 
w Kunsthaus Lempertz w Kolonii, 
a w październiku tego roku w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1907, nr 29, s. 599, il. na 
s. 586; Kat. Lempertz 18.05.1996, 
nr kat. i il. 1512; Kat. rempex 13.10.1996, 
nr kat. i il. 137; Kunstpreis Jahrbuch 
1996, s. 344, il; Art & Business 1996, 
nr 10, il. na s. 11; Gaz. Antyk. 1996, nr 6/7, 
il. na s. 1, 3.

I.303 Targ na konie, przed/lub 1907

Jarmark koński w Bałcie; Kosaken kehren ins Lager heim; Obóz na kresach
olej, płótno, 70 × 111
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.304 Jeździec, ok. 1907

olej, płótno, 43 × 33
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. Mp 62
Kupiony w 1950 za pośrednictwem MKis. 

Strój  i uzbrojenie  tytułowego bohatera wskazują  na formację  lekkiej  jazdy 
z XVIII wieku.

Zapewne tożsamy z obrazem Jeździec (kat. IV.185).

I.304
HIsTOrIA
w 1908 kupiony z wystawy w TZsP 
przez stefana Dziewulskiego 
(1876–1941), prawnika i ekonomistę 
z warszawy.

wYsTAwY
1908–1909 warszawa TZsP 
(poza katalogiem)
1926 warszawa TZsP (s. 19, nr kat. 70)
1950 Kraków, TPsP (s. 29, nr kat. 23, 
dat. ok. 1880)
1967 MNP (s. 101, nr kat. 14)
1985 radom, MO (nr kat. i il. 19) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1908, s. 14, 26; spra-
wozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; wiercińska 
1969, s. 33; Przewodnik MNP 1971, s. 21; 
sowińska 1976, s. 46, il. na s. 6; Bühler 
1993, s. 115; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 79; Palacz 1997, s. 78, il. na 
s. 85; Bühler 1998, s. 111; Kat. zbiorów 
MNP 2005, s. 37, nr kat. i il. 117; Bernat 
2007, il. na s. 6; Bartoszek 2015, s. 32, 
il. na s. 149.

I.305
HIsTOrIA
w 1908 własność bankiera i prze-
mysłowca, Edwarda Natansona 
(1861–1940) w warszawie, w 1933 
nadal pozostawał w jego kolekcji.

wYsTAwY
1929 warszawa, TZsP (s. 8, nr kat. 827)
1933 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 15)

BIBLIOGrAFIA 
Kulikowski 1908, tabl. 1; Bies. Lit. 1908, 
nr 11, il. na s. 461; sprawozd. TZsP 1929, 
s. nlb. 43; sprawozd. TZsP 1933, s. 19.

I.305 W pochodzie, przed/lub 1908

Lisowczyk; Na czatach
olej, płótno, 60,5 × 45
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.302 I.304

I.305

I.303
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I.302 Polowanie, przed/lub 1907

Łowy; Polowanie na dzika
olej, płótno, 69,5 × 100 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

Być może tożsamy z obrazem Gajowy na polowaniu (kat. IV.178). 

I.302
HIsTOrIA 
w czerwcu 2006 znajdował się w ofer-
cie handlowej Domu Aukcyjnego Desa 
Unicum w warszawie; wcześniej należał 
do Teresy Dąbrowskiej w warsza-
wie. w czerwcu 2008 wystawiony na 
sprzedaż w Domu Aukcyjnym Agra-Art 
w warszawie, a w październiku 2017 ku-
piony w Domu Aukcyjnym Polswiss Art 
w warszawie do zbiorów prywatnych.

wYsTAwY
1907 warszawa, TZsP (nr kat. 29)

BIBLIOGrAFIA 
Breza 1907, s. 7, il. na s. 1; sprawozd. 
TZsP 1907, s. 14; Tyg. Il. 1907, nr 48, 
il. na s. 970–971; Husarski 1929, tabl. po 
s. 360; wiercińska 1969, s. 33; Mazaraki 
1982, s. 17, il.; Olchowska-schmidt 1996, 
il. na s. 64 [wym. 72 × 116]; Kat. Desa 
Unicum 22.06.2006, nr kat. i il. 18 [wym. 
69 × 110]; Kat. Agra-Art 1.06.2008, 
nr kat. i il. 54; Bernat 2007, s. 72; 
Kat. Polswiss Art 10.10.2017, nr kat. i il. 7. 

I.303
HIsTOrIA
w maju 1996 wystawiony na sprzedaż 
w Kunsthaus Lempertz w Kolonii, 
a w październiku tego roku w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie.

BIBLIOGrAFIA
Tyg. Il. 1907, nr 29, s. 599, il. na 
s. 586; Kat. Lempertz 18.05.1996, 
nr kat. i il. 1512; Kat. rempex 13.10.1996, 
nr kat. i il. 137; Kunstpreis Jahrbuch 
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I.306 Bogurodzica, szkic, 1908–1909 

olej, płótno 62,5 × 100 (u góry zakończony półkoliście)
sygn.: Józef Brandt | z Warszawy [wg Bohdana Marconiego]
obraz utracony podczas II wojny światowej

Przed przystąpieniem do malowania monumentalnego dzieła Bogurodzica Brandt 
wykonał dużych rozmiarów szkic olejny, nieznacznie różniący się ujęciem kom-
pozycji (węższy kadr, ukazanie postaci rycerzy w większej skali). Bliższe infor-
macje na temat tego nieistniejącego obecnie obrazu zawdzięczamy konserwa-
torowi Bohdanowi Marconiemu, który oglądał go w maju 1944 roku, zapewne 
w MNW. Na sporządzonej przez niego karcie naukowej został odnotowany zapis 
sygnatury, jednak nie jest ona widoczna na żadnej z dwóch archiwalnych foto-
grafii szkicu. Znajduje się tam także uproszczony opis kolorystyki tego dzieła: 
„Potocki w czerwonej delii. Chorąży z chorągwią biało-czerwoną z haftowanym 
wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Chorągiew na dalszym planie (od 
lewej): lila, karmazynowa, błękitna zielona i czerwona”1. 

Według opinii Marconiego na licu obrazu częściowo przebijała poprzednia, 
zmieniona kompozycja. Potwierdza to zachowana w zbiorach MNW fotografia 
pierwotnej wersji szkicu, na której z lewej strony, na drugim planie widnieje po-
stać jeźdźca. Na płótnie oglądanym przez konserwatora można jedynie zauważyć 
zarys nóg końskich. Porównanie zdjęć obrazu przed i po przemalowaniu ujawnia 
więcej ingerencji artysty, m.in. szeroko rozpostartą chorągiew dodaną z prawej 

I.307 Bogurodzica, 1909 

Bogurodzica — Dziewica!; Husaria; Pieśń Boga-rodzica; Pieśń „Boga-
rodzico”; Pieśń Bogurodzica; sigeslied; wojsko w pochodzie śpiewa pieśń 
Bogurodzica
olej, płótno, 160 × 302
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
Muzeum Narodowe we wrocławiu, nr inw. MNwr VIII-37
Przekazany w lipcu 1946 w ramach akcji rewindykacji lwowskich zbiorów 
sztuki.

I.306
HIsTOrIA
w 1920 przywieziony z pracowni arty-
sty w Monachium do Orońska. w 1926 
należał do Heleny Brandt. w 1944 był 
własnością romana Daszewskiego 
w rytomoczydłach koło Grójca. spło-
nął w mieszkaniu konserwatora Bohda-
na Marconiego po 8 września 1944. 

wYsTAwY
1921 warszawa, TZsP 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 11)

BIBLIOGrAFIA
wankie 1921, s. 345; sprawozd. TZsP 
1926, s. nlb. 36; Apanowicz 1985,  
s. nlb. 7; Daszewski 1985, s. 70; Palacz 
1997, s. 87.

ArCHIwALIA 
AAN, MKis, sygn. 387/138, Kwestiona
riusze strat wojennych, s. 218. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 58/12, rkps 
[list Marii Pruszak do władysława Pru-
szaka z 27.12. bez roku], Dspl. 240/28, 
rkps [list Krystyny Tyszkiewicz do Hele-
ny Brandt z 17.12.1919]. MNw, DDw, neg. 
nr 1634 [fot. obrazu po przemalowaniu]; 
Zbiory sztuki Polskiej do 1914, karta 
naukowa opracowana przez Bohdana 
Marconiego, 9.05.1944, rkps, fot.; ZIiF, 
nr inw. DI 39627 MNw, DI 95813/4 MNw 
[fot. obrazu po przemalowaniu, w ra-
mie], DI 95613 MNw [fot. obrazu przed 
przemalowaniem].

I.307
HIsTOrIA 
Po prezentacji na Powszechnej wysta-
wie sztuki Polskiej we Lwowie, jesienią 
1910 zakupiony od artysty do zbiorów 
Galerii Narodowej miasta Lwowa 
(nr inw. III 444). Podczas reorganiza-
cji lwowskich muzeów przez władze 
radzieckie wiosną 1940 włączony do 
zasobów nowo utworzonej Okręgowej 
Galerii Obrazów (obecnie Lwowska 
Narodowa Galeria sztuki im. Borysa 
woźnickiego). Fotograwiura z obrazu 
wykonana w firmie Paullusen i sP 
w wiedniu była premium dla członków 
TPsP we Lwowie za rok 1911.

wYsTAwY
1909–1910 warszawa, TZsP  
(nr kat. 20, il. na s. 22)
1910 Lwów, TPsP (nr kat. 1)
1910 Lwów, Pałac sztuki (nr kat. i il. 36)
1921 warszawa, TZsP 
1966 MNP (nr kat. 3) 
1984 Berlin, Alten Museum  
(s. 71, nr kat. 8, il. na s. 27)
1991 radom, MO  
(s. 19, 53, nr kat. 34, il.)
1996–1997 MNK, MNKi 
2001–2002 warszawa, MwP (s. 459, 
nr kat. 179, il. na s. 154)
2004–2005 ZKw (s. 96, il. na s. 97)
2006 Kolonia, wallraf-richartz-
-Museum (s. 188, nr kat. i il. 71)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
Polskiej (s. 191, il. na s. 137)

Fotografia szkicu przed przemalowaniem, 
MNw, nr inw. DI 95613 MNw

I.306

I.307
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sygn.: Józef Brandt | z Warszawy [wg Bohdana Marconiego]
obraz utracony podczas II wojny światowej

Przed przystąpieniem do malowania monumentalnego dzieła Bogurodzica Brandt 
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wYsTAwY
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BIBLIOGrAFIA
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ArCHIwALIA 
AAN, MKis, sygn. 387/138, Kwestiona
riusze strat wojennych, s. 218. MJM, 
Dział sztuki, nr inw. Dspl. 58/12, rkps 
[list Marii Pruszak do władysława Pru-
szaka z 27.12. bez roku], Dspl. 240/28, 
rkps [list Krystyny Tyszkiewicz do Hele-
ny Brandt z 17.12.1919]. MNw, DDw, neg. 
nr 1634 [fot. obrazu po przemalowaniu]; 
Zbiory sztuki Polskiej do 1914, karta 
naukowa opracowana przez Bohdana 
Marconiego, 9.05.1944, rkps, fot.; ZIiF, 
nr inw. DI 39627 MNw, DI 95813/4 MNw 
[fot. obrazu po przemalowaniu, w ra-
mie], DI 95613 MNw [fot. obrazu przed 
przemalowaniem].

I.307
HIsTOrIA 
Po prezentacji na Powszechnej wysta-
wie sztuki Polskiej we Lwowie, jesienią 
1910 zakupiony od artysty do zbiorów 
Galerii Narodowej miasta Lwowa 
(nr inw. III 444). Podczas reorganiza-
cji lwowskich muzeów przez władze 
radzieckie wiosną 1940 włączony do 
zasobów nowo utworzonej Okręgowej 
Galerii Obrazów (obecnie Lwowska 
Narodowa Galeria sztuki im. Borysa 
woźnickiego). Fotograwiura z obrazu 
wykonana w firmie Paullusen i sP 
w wiedniu była premium dla członków 
TPsP we Lwowie za rok 1911.

wYsTAwY
1909–1910 warszawa, TZsP  
(nr kat. 20, il. na s. 22)
1910 Lwów, TPsP (nr kat. 1)
1910 Lwów, Pałac sztuki (nr kat. i il. 36)
1921 warszawa, TZsP 
1966 MNP (nr kat. 3) 
1984 Berlin, Alten Museum  
(s. 71, nr kat. 8, il. na s. 27)
1991 radom, MO  
(s. 19, 53, nr kat. 34, il.)
1996–1997 MNK, MNKi 
2001–2002 warszawa, MwP (s. 459, 
nr kat. 179, il. na s. 154)
2004–2005 ZKw (s. 96, il. na s. 97)
2006 Kolonia, wallraf-richartz-
-Museum (s. 188, nr kat. i il. 71)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby 
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strony kompozycji, a także zmianę zarysu grupy jeźdźców w tle przy prawej 
krawędzi płótna. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w ostatecznej wersji 
dzieła. Najważniejsze z nich to odmienna kolorystyka sztandaru z wizerunkiem 
Bogurodzicy, zastąpienie buńczukiem chorągwi trzymanej przez skrajną postać 
po lewej stronie, a także nieco inaczej ujęte pozy i gesty niektórych rycerzy. 
Trudno wyjaśnić, czym kierował się artysta, wprowadzając w tle po prawej bia-
ło-czerwoną chorągiew2.

W kontekście wiedzy na temat historii polskiego oręża, którą Brandt niewąt-
pliwie posiadał, treść przedstawionej na płótnie sceny wydaje się nieco zagadko-
wa. Stroje umieszczonych na pierwszym planie postaci, a także obecność husarii 
w tle kompozycji wyraźnie wskazują na wiek XVII3. W publikacjach poświęco-
nych malarstwu Brandta temat obrazu najczęściej był łączony z wydarzeniami 
rozgrywającymi się podczas walk polsko-tureckich pod Chocimiem w 1621 roku, 
a ukazanego w centrum kompozycji dowódcę utożsamiano z postacią hetmana 
wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza4. Źródłem inspiracji dla Brand-
ta mógł być poemat Wacława Potockiego Wojna chocimska. W pieśni IV jest tam 
wzmianka o odśpiewaniu Bogurodzicy przed wojsko wyruszające do walki z Turka-
mi. Przekonująca wydaje się hipoteza wysunięta przez Waldemara Okonia o po-
nadczasowym, symbolicznym wymiarze obrazu ukazującego rycerstwo polskie 
skupione pod sztandarem Matki Bożej i słowami prastarej pieśni błagające o Jej 
opiekę w zmaganiach z wrogami ojczyzny. Taka interpretacja pozwalała wpisać 
dzieło Brandta w nurt XIX-wiecznego malarstwa, którego celem było ożywianie 
ducha narodowego, podsycanie wiary w powodzenie przyszłego czynu zbrojnego 
prowadzącego do odzyskania przez Polskę niepodległości. 

E.M.-B., K.Z.-P. 

1   Karta naukowa opracowana przez Bohdana Marconiego 9 maja 1944, 
MNW, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914.

2   W XVII w. oficjalne królewskie sztandary miały płat złożony z trzech 
pasów: dwóch czerwonych umieszczonych u góry i u dołu, oddzie-
lonych pasem białym; na tym tle znajdował się zazwyczaj cztero-
dzielny herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Biel i czerwień jako 
barwy flagi narodowej utrwaliły się dopiero w XIX w.

3     Bogurodzica, będąca hymnem królewskim dynastii Jagiellonów, 
według relacji Długosza odśpiewana przez rycerstwo polskie przed 
bitwą pod Grunwaldem, na przełomie XVI i XVII w. utraciła charak-
ter pieśni bojowej, z czasem zyskała wymiar wyłącznie religijny.

4   Zob. Apanowicz 1985, s. nlb. 7, 9; Okoń 2005, passim; Kat. zbiorów 
MNWr 2013, s. XVII, 28, 29, nr kat. 43.

BIBLIOGrAFIA 
Piątkowski 1909, s. 1001, il. na s. 1003; 
sprawozd. TZsP 1909, s. 14; wankie 
1909, s. 7, 8; Bies. Lit. 1910, nr 41, 
il. na s. 291; Kędzierski 1910, s. 316; 
Kur. Lw. 1910, s. 1; schröder 1910, 
s. 627; Świat 1910, nr 39, il. na s. 9; 
schröder 1911, s. 36, il. na s. 33; Piąt-
kowski 1911, il. na s. 83; Treter 1911/12, 
s. 141; Treter 1912, s. 26; sztuka 1913, 
zesz. 4, tabl. po s. 124; Bies. Lit. 1915, 
nr 37, il. na s. 169; wankie 1921a, s. 9; 
Przewodnik MNwr 1962, s. 38, 1983, 
s. 45, 46, 2006, s. 236, 237, il., 2012, 
s. 60, 61, il.; Kat. zbiorów MNwr 1967, 
s. 17, nr kat. i il. 27, 1992, s. 6, 56, 
nr kat. i il. 34, 2013, s. XVII, 28, 29, 
nr kat. 43, il.; Derwojed 1969, s. 25, 37, 
il. 35; wiercińska 1969, s. 33; sowińska 
1976, s. 46, il. [dat. ok. 1910]; Apano-
wicz 1985, s. nlb. 7, 9; Okoń 1992, s. 88; 
Bühler 1993, s. 115; Matwijów 1996, 
s. 102, 103; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 19, il. na s. 78; Palacz 1997, s. 78, 
il. na s. 77 [dat. 1910]; Bühler 1998, 
s. 111; Okoń 1998, s. 449–456, il. na 
s. 451; Paprocki 2000, s. 335 stępień 
2003, s. 171; Micke-Broniarek 2005, 
s. 47, il. na s. 45; Okoń 2005, s. 51–59, 
il. 29; Bernat 2007, il. na s. 60–61; Dzia-
dek 2007, s. 203; Olchowska-schmidt 
2007, s. 145; Bartoszek 2015, s. 25, 27, 
36, il. na s. 36, 137.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Boga 
Rodzica]. Is PAN, Zb. specjalne, 
Jerzy Güttler, Spisy obrazów i rzeźb 
Lwowskiej Galerii Obrazów. Dział III 
Sztuka polska od r. 1850, Lwów, 1944, 
sygn. 1438, mps, k. 79, nr kat. 444. 
ZNiO, Biblioteka, Papiery TPSP we 
Lwowie. Listy od osób i instytucji z lat 
1884–1920, sygn. 7451/I, rkps, k. 179, 
183, 187 [listy Józefa Brandta do TPsP 
we Lwowie z 1910, notatka dotycząca 
oferty zakupu obrazu przez städtische 
Gemälde Galerie].

I.308 Zwiastun zwycięstwa, przed/lub 1909

Jeździec z buńczukiem; Le messager de victorie; Victorie! Victorie!
olej, płótno, 59 × 44 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.308
HIsTOrIA
w maju 1909 podarowany przez artystę 
malarzowi Franciszkowi Ejsmondowi 
(1859–1931) i jego żonie Marii z wie-
niawskich (1870–1957). 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 17)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 16)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Chwa-
lewik 1927, s. 383; sprawozd. TZsP 
1927, s. nlb. 36.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 169, rkps [list 
Marii Ejsmondowej do Heleny Brandt 
z 3.11.1931], Dspl. 172 [kol. pocztówka, 
1913]. MNw, DDw, neg. nr 4951 [fot. 
obrazu przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 
39615 MNw, DI 95813/8 MNw [fot. ob-
razu], DI 75160 MNw, DI 92154/1 MNw 
[kol. pocztówka, 1913]. 

I.308
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strony kompozycji, a także zmianę zarysu grupy jeźdźców w tle przy prawej 
krawędzi płótna. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w ostatecznej wersji 
dzieła. Najważniejsze z nich to odmienna kolorystyka sztandaru z wizerunkiem 
Bogurodzicy, zastąpienie buńczukiem chorągwi trzymanej przez skrajną postać 
po lewej stronie, a także nieco inaczej ujęte pozy i gesty niektórych rycerzy. 
Trudno wyjaśnić, czym kierował się artysta, wprowadzając w tle po prawej bia-
ło-czerwoną chorągiew2.

W kontekście wiedzy na temat historii polskiego oręża, którą Brandt niewąt-
pliwie posiadał, treść przedstawionej na płótnie sceny wydaje się nieco zagadko-
wa. Stroje umieszczonych na pierwszym planie postaci, a także obecność husarii 
w tle kompozycji wyraźnie wskazują na wiek XVII3. W publikacjach poświęco-
nych malarstwu Brandta temat obrazu najczęściej był łączony z wydarzeniami 
rozgrywającymi się podczas walk polsko-tureckich pod Chocimiem w 1621 roku, 
a ukazanego w centrum kompozycji dowódcę utożsamiano z postacią hetmana 
wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza4. Źródłem inspiracji dla Brand-
ta mógł być poemat Wacława Potockiego Wojna chocimska. W pieśni IV jest tam 
wzmianka o odśpiewaniu Bogurodzicy przed wojsko wyruszające do walki z Turka-
mi. Przekonująca wydaje się hipoteza wysunięta przez Waldemara Okonia o po-
nadczasowym, symbolicznym wymiarze obrazu ukazującego rycerstwo polskie 
skupione pod sztandarem Matki Bożej i słowami prastarej pieśni błagające o Jej 
opiekę w zmaganiach z wrogami ojczyzny. Taka interpretacja pozwalała wpisać 
dzieło Brandta w nurt XIX-wiecznego malarstwa, którego celem było ożywianie 
ducha narodowego, podsycanie wiary w powodzenie przyszłego czynu zbrojnego 
prowadzącego do odzyskania przez Polskę niepodległości. 

E.M.-B., K.Z.-P. 

1   Karta naukowa opracowana przez Bohdana Marconiego 9 maja 1944, 
MNW, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914.

2   W XVII w. oficjalne królewskie sztandary miały płat złożony z trzech 
pasów: dwóch czerwonych umieszczonych u góry i u dołu, oddzie-
lonych pasem białym; na tym tle znajdował się zazwyczaj cztero-
dzielny herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Biel i czerwień jako 
barwy flagi narodowej utrwaliły się dopiero w XIX w.

3     Bogurodzica, będąca hymnem królewskim dynastii Jagiellonów, 
według relacji Długosza odśpiewana przez rycerstwo polskie przed 
bitwą pod Grunwaldem, na przełomie XVI i XVII w. utraciła charak-
ter pieśni bojowej, z czasem zyskała wymiar wyłącznie religijny.

4   Zob. Apanowicz 1985, s. nlb. 7, 9; Okoń 2005, passim; Kat. zbiorów 
MNWr 2013, s. XVII, 28, 29, nr kat. 43.

BIBLIOGrAFIA 
Piątkowski 1909, s. 1001, il. na s. 1003; 
sprawozd. TZsP 1909, s. 14; wankie 
1909, s. 7, 8; Bies. Lit. 1910, nr 41, 
il. na s. 291; Kędzierski 1910, s. 316; 
Kur. Lw. 1910, s. 1; schröder 1910, 
s. 627; Świat 1910, nr 39, il. na s. 9; 
schröder 1911, s. 36, il. na s. 33; Piąt-
kowski 1911, il. na s. 83; Treter 1911/12, 
s. 141; Treter 1912, s. 26; sztuka 1913, 
zesz. 4, tabl. po s. 124; Bies. Lit. 1915, 
nr 37, il. na s. 169; wankie 1921a, s. 9; 
Przewodnik MNwr 1962, s. 38, 1983, 
s. 45, 46, 2006, s. 236, 237, il., 2012, 
s. 60, 61, il.; Kat. zbiorów MNwr 1967, 
s. 17, nr kat. i il. 27, 1992, s. 6, 56, 
nr kat. i il. 34, 2013, s. XVII, 28, 29, 
nr kat. 43, il.; Derwojed 1969, s. 25, 37, 
il. 35; wiercińska 1969, s. 33; sowińska 
1976, s. 46, il. [dat. ok. 1910]; Apano-
wicz 1985, s. nlb. 7, 9; Okoń 1992, s. 88; 
Bühler 1993, s. 115; Matwijów 1996, 
s. 102, 103; Olchowska-schmidt 1996, 
s. 19, il. na s. 78; Palacz 1997, s. 78, 
il. na s. 77 [dat. 1910]; Bühler 1998, 
s. 111; Okoń 1998, s. 449–456, il. na 
s. 451; Paprocki 2000, s. 335 stępień 
2003, s. 171; Micke-Broniarek 2005, 
s. 47, il. na s. 45; Okoń 2005, s. 51–59, 
il. 29; Bernat 2007, il. na s. 60–61; Dzia-
dek 2007, s. 203; Olchowska-schmidt 
2007, s. 145; Bartoszek 2015, s. 25, 27, 
36, il. na s. 36, 137.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. [jako Boga 
Rodzica]. Is PAN, Zb. specjalne, 
Jerzy Güttler, Spisy obrazów i rzeźb 
Lwowskiej Galerii Obrazów. Dział III 
Sztuka polska od r. 1850, Lwów, 1944, 
sygn. 1438, mps, k. 79, nr kat. 444. 
ZNiO, Biblioteka, Papiery TPSP we 
Lwowie. Listy od osób i instytucji z lat 
1884–1920, sygn. 7451/I, rkps, k. 179, 
183, 187 [listy Józefa Brandta do TPsP 
we Lwowie z 1910, notatka dotycząca 
oferty zakupu obrazu przez städtische 
Gemälde Galerie].

I.308 Zwiastun zwycięstwa, przed/lub 1909

Jeździec z buńczukiem; Le messager de victorie; Victorie! Victorie!
olej, płótno, 59 × 44 
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.308
HIsTOrIA
w maju 1909 podarowany przez artystę 
malarzowi Franciszkowi Ejsmondowi 
(1859–1931) i jego żonie Marii z wie-
niawskich (1870–1957). 

wYsTAwY 
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 17)
1927 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 16)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; Chwa-
lewik 1927, s. 383; sprawozd. TZsP 
1927, s. nlb. 36.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. MJM, Dział 
sztuki, nr inw. Dspl. 169, rkps [list 
Marii Ejsmondowej do Heleny Brandt 
z 3.11.1931], Dspl. 172 [kol. pocztówka, 
1913]. MNw, DDw, neg. nr 4951 [fot. 
obrazu przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 
39615 MNw, DI 95813/8 MNw [fot. ob-
razu], DI 75160 MNw, DI 92154/1 MNw 
[kol. pocztówka, 1913]. 

I.308
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I.309 Handlarze koni, przed/lub 1909

Handlarz koni; Na targu końskim; Próba konia; sprzedaż konia; w zagrodzie
olej, płótno, 70 × 123
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność Kancelarii Prezydenta rP od sierpnia 1993 

I.309
HIsTOrIA 
Podczas wystawy w TZsP na przeło-
mie 1909 i 1910 kupiony przez Maury-
cego spokornego; w 1926 i 1933 był 
własnością jego żony Zofii spokorno-
wej. w 1977 wpłynął do zbiorów MNw 
jako depozyt biura śledczego Msw 
(nr inw. DM 276). w marcu 1978 na 
podstawie decyzji ówczesnego pre-
miera Piotra Jaroszewicza przekazany 
do Urzędu rady Ministrów. Znajdował 
się w pałacu w Otwocku wielkim. 

wYsTAwY:
1909–1910 warszawa, TZsP (nr kat. 21, 
il. na s. 9)
1926 warszawa, TZsP, (s. 17, nr kat. 16, 
il. na s. 32)
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 18, 
il.)
1977 MNw 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1909, s. 14, 26 [jako 
Handlarz koni i Handlarze koni]; Świat 
1909, nr 50, il. na s. 7; Bies. Lit. 1910, 
s. 69; Kędzierski 1910, s. 316; wiecz. 
rodz. 1911, nr 9, il. na s. 102; Ziarno 
1911, nr 6, il. na s. 108; Czas 1926, s. 2, 
3; sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Urbański 1926, s. 7; sprawozd. TZsP 
1933, s. 19; wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 39599 MNw [fot. obrazu 
przed 1920, ze zbiorów artysty, ], 
DI 39622 MNw, DI 95813/28 MNw 
[fot. obrazu, ok. 1926].

I.310 Zaprzęg, przed/lub 1910

Bałaguła
olej, płótno, 45 × 70
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.310
HIsTOrIA
Podczas wystawy w TZsP w 1910 ku-
piony przez władysława Kiślańskiego; 
w 1926 był własnością w. Kiślańskiej. 
w latach 1997 i 2012–2013 kilkakrotnie 
wystawiany na sprzedaż w Domu Au-
kcyjnym rempex.

wYsTAwY
1910 Kraków, TPsP
1910–1911 warszawa, TZsP (nr kat. 31)
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 79)

BIBLIOGrAFIA
Nowa reforma 1910, s. 1; sprawozd. 
TPsP 1910, s. 11; sprawozd. TZsP 
1910, s. 29, 43; wankie 1910, s. 8; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; wier-
cińska 1969, s. 33; Hensel 1974, s. 85; 
Kat. rempex 25.06.1997, nr kat. i il. 310, 
18.04.2012, nr kat. i il. 137, 29.08.2012, 
nr kat. i il. 164, 28.08.2013, nr kat. 
i il. 135.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39644 MNw, 
DI 95813/6 MNw [fot. obrazu opisa-
nego jako własność w. Kiślańskiej, 
ok. 1926]. 

I.311
HIsTOrIA 
Prawdopodobnie już w 1911, a nie póź-
niej niż w 1915 był własnością Augusta 
raczyńskiego w Krakowie. Po 1993 
należał do Barbary Lewkowicz w Mo-
nachium. w grudniu 2015 wystawiony 
na sprzedaż w sotheby’s w Londynie.

wYsTAwY
1910 warszawa, TZsP 
1910 Kraków, TPsP[2] (s. 5, nr kat. 1)
1915 wiedeń, Künstlerhaus (s. 41, 
nr kat. 42; niem. s. 52, nr kat. 42)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1910, s. 11; sprawozd. 
TZsP 1910, s. 29; wiercińska 1969, 
s. 33; Bühler 1993, s. 159, il. 101; Bühler 
1998, s. 152, il. 101; Kat. sotheby’s 
16.12.2015, nr kat. i il. 47.

ArCHIwALIA 
MHK, Dział Fotografii Krakowskiej, 
neg. nr 6217/N [neg. szklany obrazu 
opisanego jako własność Augusta ra-
czyńskiego, fot. A. Pawlikowski, 1915].

I.311 Do kniei, przed/lub 1910

Fährt zur Jagd; To the Forest; wyjazd na polowanie
olej, płótno, 45,5 × 70,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna 

I.309
I.310

I.311
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I.309 Handlarze koni, przed/lub 1909

Handlarz koni; Na targu końskim; Próba konia; sprzedaż konia; w zagrodzie
olej, płótno, 70 × 123
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność Kancelarii Prezydenta rP od sierpnia 1993 

I.309
HIsTOrIA 
Podczas wystawy w TZsP na przeło-
mie 1909 i 1910 kupiony przez Maury-
cego spokornego; w 1926 i 1933 był 
własnością jego żony Zofii spokorno-
wej. w 1977 wpłynął do zbiorów MNw 
jako depozyt biura śledczego Msw 
(nr inw. DM 276). w marcu 1978 na 
podstawie decyzji ówczesnego pre-
miera Piotra Jaroszewicza przekazany 
do Urzędu rady Ministrów. Znajdował 
się w pałacu w Otwocku wielkim. 

wYsTAwY:
1909–1910 warszawa, TZsP (nr kat. 21, 
il. na s. 9)
1926 warszawa, TZsP, (s. 17, nr kat. 16, 
il. na s. 32)
1933 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 18, 
il.)
1977 MNw 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1909, s. 14, 26 [jako 
Handlarz koni i Handlarze koni]; Świat 
1909, nr 50, il. na s. 7; Bies. Lit. 1910, 
s. 69; Kędzierski 1910, s. 316; wiecz. 
rodz. 1911, nr 9, il. na s. 102; Ziarno 
1911, nr 6, il. na s. 108; Czas 1926, s. 2, 
3; sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Urbański 1926, s. 7; sprawozd. TZsP 
1933, s. 19; wiercińska 1969, s. 33. 

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbio-
ry Macieja stachury, Spis obrazów 
J. Brandta [sporządzony zapewne 
przed 1916], rkps, k. nlb. MNw, ZIiF, 
nr inw. DI 39599 MNw [fot. obrazu 
przed 1920, ze zbiorów artysty, ], 
DI 39622 MNw, DI 95813/28 MNw 
[fot. obrazu, ok. 1926].

I.310 Zaprzęg, przed/lub 1910

Bałaguła
olej, płótno, 45 × 70
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.310
HIsTOrIA
Podczas wystawy w TZsP w 1910 ku-
piony przez władysława Kiślańskiego; 
w 1926 był własnością w. Kiślańskiej. 
w latach 1997 i 2012–2013 kilkakrotnie 
wystawiany na sprzedaż w Domu Au-
kcyjnym rempex.

wYsTAwY
1910 Kraków, TPsP
1910–1911 warszawa, TZsP (nr kat. 31)
1926 warszawa, TZsP (s. 19, nr kat. 79)

BIBLIOGrAFIA
Nowa reforma 1910, s. 1; sprawozd. 
TPsP 1910, s. 11; sprawozd. TZsP 
1910, s. 29, 43; wankie 1910, s. 8; 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; wier-
cińska 1969, s. 33; Hensel 1974, s. 85; 
Kat. rempex 25.06.1997, nr kat. i il. 310, 
18.04.2012, nr kat. i il. 137, 29.08.2012, 
nr kat. i il. 164, 28.08.2013, nr kat. 
i il. 135.

ArCHIwALIA 
MNw, ZIiF, nr inw. DI 39644 MNw, 
DI 95813/6 MNw [fot. obrazu opisa-
nego jako własność w. Kiślańskiej, 
ok. 1926]. 

I.311
HIsTOrIA 
Prawdopodobnie już w 1911, a nie póź-
niej niż w 1915 był własnością Augusta 
raczyńskiego w Krakowie. Po 1993 
należał do Barbary Lewkowicz w Mo-
nachium. w grudniu 2015 wystawiony 
na sprzedaż w sotheby’s w Londynie.

wYsTAwY
1910 warszawa, TZsP 
1910 Kraków, TPsP[2] (s. 5, nr kat. 1)
1915 wiedeń, Künstlerhaus (s. 41, 
nr kat. 42; niem. s. 52, nr kat. 42)

BIBLIOGrAFIA
sprawozd. TPsP 1910, s. 11; sprawozd. 
TZsP 1910, s. 29; wiercińska 1969, 
s. 33; Bühler 1993, s. 159, il. 101; Bühler 
1998, s. 152, il. 101; Kat. sotheby’s 
16.12.2015, nr kat. i il. 47.

ArCHIwALIA 
MHK, Dział Fotografii Krakowskiej, 
neg. nr 6217/N [neg. szklany obrazu 
opisanego jako własność Augusta ra-
czyńskiego, fot. A. Pawlikowski, 1915].

I.311 Do kniei, przed/lub 1910

Fährt zur Jagd; To the Forest; wyjazd na polowanie
olej, płótno, 45,5 × 70,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna 

I.309
I.310

I.311
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I.312 Przewodnik, przed/lub 1910

Na tropie
olej, płótno, 79 × 125
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.312
HIsTOrIA
Podczas wystawy w TZsP na przełomie 
1910 i 1911 kupiony przez dyplomatę i war-
szawskiego bankiera Leona Feliksa Gold-
standa (1871–1926). Około roku 1911–1913 
był własnością stanisława Goldstanda. 
w maju 2009 w ofercie handlowej Domu 
Aukcyjnego Agra-Art w warszawie, 
sprzedany na aukcji w marcu 2017.

wYsTAwY
1910–1911 warszawa, TZsP, (nr kat. 33, il.)

BILIOGrAFIA
Tyg. Il. 1910, s. 1054; sprawozd. TZsP 
1910, s. 29, 43; wankie 1910, s. 8, il. na 
s. 7; Album malarstwa polskiego 
1911–1913, s. nlb., tabl. 4; Bies. Lit. 1911, 
nr 16, il. na s. 311; Tyg. Il. 1911, nr 23, il. na 
s. 445; Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 113; Praca 
1912, nr 5, s. 143, il. po s. 144; Zakrzewski 
1947, s. 73; wiercińska 1969, s. 33; Hensel 
1974, s. 79; Krzysztofowicz-Kozakowska 
2005, s. 16; Kat. Agra-Art 31.05.2009, 
nr kat. i il. 47, 26.03.2017, nr kat. i il. 31; 
Bąbiak 2010, s. 596.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Ma-
cieja stachury, Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], rkps, 
k. nlb. [jako Na tropie].

I.313
HIsTOrIA
21 kwietnia 1911 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium (za 3000 
marek). w latach 1911–1912 kilkakrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż, także 
w Kunstsäle Louis Bock & sohn w Ham-
burgu (jako własność Davida Heineman-
na) oraz w Mannheimer Kunstverein. 
15 maja 1912 nabyty przez Josefa Biffara 
z Deidesheim (za 5400 marek). w listo-
padzie 2013 wystawiony na aukcji w Ket-
terer Kunst w Monachium jako dzieło 
z kolekcji prywatnej w Nadrenii-Palatyna-
cie w Niemczech.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann styczeń 1911, s. 4, 
nr kat. 30, wiosna 1911, s. 5, nr kat. 4, wio-
sna 1912, s. 5, nr kat. 42; Kat. Louis Bock 
& sohn listopad 1911, s. nlb., nr kat. 7; 
Kat. Heinemann Mannheim kwiecień–
maj 1912, s. nlb., nr kat. 6; Kat. Ketterer 
Kunst 22.11.2013, nr kat. i il. 222.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-929, rkps [kwit 
sprzedaży z 1912, nr 10895]; Lagerbuch 
gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-02–93, 
rkps, s. 89 [obraz w 1911, sprzedany 
w 1912]. ZIKG, Photothek, Sammlung 
Schrey, fot. nr ZI 471349 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann].

I.313 Konie poniosły, ok. 1910 

Durchgegangen
olej, płótno, 60 × 100 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt | JB z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.314 Na polowanie, ok. 1910

For hunting; Kosakenreiter; Zur Jagd
olej, płótno, 70 × 50
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna w UsA

I.314
HIsTOrIA 
w okresie ok. 1910–1913 był własnością 
E.A. Fleischmann’s Hofkunsthand-
lung w Monachium. we wrześniu 2016 
wystawiony na sprzedaż w Neumeister 
Auktionhaus w Monachium.

BIBLIOGrAFIA 
Fleischmann 1910, s. i il. 10; Gartenlau-
be 1913, Nr. 4, il. na s. 91; Kat. Neumei-
ster 28.09.2016, nr kat. i il. 320. 

ArCHIwALIA
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471378 [reprodukcja obra-
zu zamieszczona w „Gartenlaube” 
w 1913].

I.315 Rozpędzony zaprzęg, po 1910

Zaprzęg
olej, płótno, 45,8 × 70,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.315
HIsTOrIA
w latach 1997–2016 kilkakrotnie poja-
wiał się w ofercie handlowej Domów 
Aukcyjnych Polswiss Art i Agra-Art 
w warszawie oraz sopockiego Domu 
Aukcyjnego.

BIBLIOGrAFIA 
Antyki 1997, nr 4, s. 23; Kat. Agra-Art 
9.03.1997, nr kat. i il. 10, 3.06.2001, 
nr kat. i il. 18; Kat. sopocki Dom Aukcyj-
ny 30.09.2014, nr kat. i il. 5, 13.08.2016, 
nr kat. i il. 1 [w sygn. zatarte słowo 
„Monachium”].

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum Jerze
go Sienkiewicza, sygn. 1723/2 [eksper-
tyza z 29.06.1954, mps]. MNw, Archi-
wum, Akta MNw, sygn.1578 [fot. obrazu 
opisana jako Zaprzęg, własność Janiny 
Toetterman z Łodzi, nr 2895].

I.312

I.313

I.314

I.315
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I.312 Przewodnik, przed/lub 1910

Na tropie
olej, płótno, 79 × 125
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.312
HIsTOrIA
Podczas wystawy w TZsP na przełomie 
1910 i 1911 kupiony przez dyplomatę i war-
szawskiego bankiera Leona Feliksa Gold-
standa (1871–1926). Około roku 1911–1913 
był własnością stanisława Goldstanda. 
w maju 2009 w ofercie handlowej Domu 
Aukcyjnego Agra-Art w warszawie, 
sprzedany na aukcji w marcu 2017.

wYsTAwY
1910–1911 warszawa, TZsP, (nr kat. 33, il.)

BILIOGrAFIA
Tyg. Il. 1910, s. 1054; sprawozd. TZsP 
1910, s. 29, 43; wankie 1910, s. 8, il. na 
s. 7; Album malarstwa polskiego 
1911–1913, s. nlb., tabl. 4; Bies. Lit. 1911, 
nr 16, il. na s. 311; Tyg. Il. 1911, nr 23, il. na 
s. 445; Ziarno 1911, nr 6, il. na s. 113; Praca 
1912, nr 5, s. 143, il. po s. 144; Zakrzewski 
1947, s. 73; wiercińska 1969, s. 33; Hensel 
1974, s. 79; Krzysztofowicz-Kozakowska 
2005, s. 16; Kat. Agra-Art 31.05.2009, 
nr kat. i il. 47, 26.03.2017, nr kat. i il. 31; 
Bąbiak 2010, s. 596.

ArCHIwALIA
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Ma-
cieja stachury, Spis obrazów J. Brandta 
[sporządzony zapewne przed 1916], rkps, 
k. nlb. [jako Na tropie].

I.313
HIsTOrIA
21 kwietnia 1911 kupiony przez Galerie 
Heinemann w Monachium (za 3000 
marek). w latach 1911–1912 kilkakrotnie 
wystawiany tam na sprzedaż, także 
w Kunstsäle Louis Bock & sohn w Ham-
burgu (jako własność Davida Heineman-
na) oraz w Mannheimer Kunstverein. 
15 maja 1912 nabyty przez Josefa Biffara 
z Deidesheim (za 5400 marek). w listo-
padzie 2013 wystawiony na aukcji w Ket-
terer Kunst w Monachium jako dzieło 
z kolekcji prywatnej w Nadrenii-Palatyna-
cie w Niemczech.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Heinemann styczeń 1911, s. 4, 
nr kat. 30, wiosna 1911, s. 5, nr kat. 4, wio-
sna 1912, s. 5, nr kat. 42; Kat. Louis Bock 
& sohn listopad 1911, s. nlb., nr kat. 7; 
Kat. Heinemann Mannheim kwiecień–
maj 1912, s. nlb., nr kat. 6; Kat. Ketterer 
Kunst 22.11.2013, nr kat. i il. 222.

ArCHIwALIA 
GNN, Deutsches Kunstarchiv, Galerie 
Heinemann. Kartei der Verkauften 
Kunstwerke, sygn. KV-B-929, rkps [kwit 
sprzedaży z 1912, nr 10895]; Lagerbuch 
gehandelte Kunstwerke, sygn. LB-02–93, 
rkps, s. 89 [obraz w 1911, sprzedany 
w 1912]. ZIKG, Photothek, Sammlung 
Schrey, fot. nr ZI 471349 [fot. z zasobów 
Galerie Heinemann].

I.313 Konie poniosły, ok. 1910 

Durchgegangen
olej, płótno, 60 × 100 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt | JB z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.314 Na polowanie, ok. 1910

For hunting; Kosakenreiter; Zur Jagd
olej, płótno, 70 × 50
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna w UsA

I.314
HIsTOrIA 
w okresie ok. 1910–1913 był własnością 
E.A. Fleischmann’s Hofkunsthand-
lung w Monachium. we wrześniu 2016 
wystawiony na sprzedaż w Neumeister 
Auktionhaus w Monachium.

BIBLIOGrAFIA 
Fleischmann 1910, s. i il. 10; Gartenlau-
be 1913, Nr. 4, il. na s. 91; Kat. Neumei-
ster 28.09.2016, nr kat. i il. 320. 

ArCHIwALIA
ZIKG, Photothek, Sammlung Schrey, 
fot. nr ZI 471378 [reprodukcja obra-
zu zamieszczona w „Gartenlaube” 
w 1913].

I.315 Rozpędzony zaprzęg, po 1910

Zaprzęg
olej, płótno, 45,8 × 70,5
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy
własność prywatna

I.315
HIsTOrIA
w latach 1997–2016 kilkakrotnie poja-
wiał się w ofercie handlowej Domów 
Aukcyjnych Polswiss Art i Agra-Art 
w warszawie oraz sopockiego Domu 
Aukcyjnego.

BIBLIOGrAFIA 
Antyki 1997, nr 4, s. 23; Kat. Agra-Art 
9.03.1997, nr kat. i il. 10, 3.06.2001, 
nr kat. i il. 18; Kat. sopocki Dom Aukcyj-
ny 30.09.2014, nr kat. i il. 5, 13.08.2016, 
nr kat. i il. 1 [w sygn. zatarte słowo 
„Monachium”].

ArCHIwALIA 
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum Jerze
go Sienkiewicza, sygn. 1723/2 [eksper-
tyza z 29.06.1954, mps]. MNw, Archi-
wum, Akta MNw, sygn.1578 [fot. obrazu 
opisana jako Zaprzęg, własność Janiny 
Toetterman z Łodzi, nr 2895].

I.312

I.313

I.314

I.315
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I.316 Powrót z polowania, po 1910

Ausfahrt zur Jagd; Hunting Driver 
olej, płótno, 60 × 100
sygn. l.d.: J. Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.316
HIsTOrIA
w nieustalonym czasie zapewne 
wystawiony na sprzedaż w galerii 
Kunst und Antiquitäten C. Bednarczyk 
w wiedniu. 

ArCHIwALIA 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [wycinek z nieznanego katalogu 
(nr kat. i il. 19) z napisem na verso: 
„D. 3611”].

I.317
HIsTOrIA
w grudniu 2004 wystawiony na 
sprzedaż w Galerii Marii Ochalskiej 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Gal. Ochalska 2.12.2004, 
nr kat. i il. 8.

I.317 Zbieranie rannych po bitwie, po 1910

olej, płótno, 26,5 × 44
sygn. l.d.: J. Brandt
własność prywatna

I.318 Potyczka z Tatarami, po 1910 

olej, płótno, 46,5 × 71
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.318
HIsTOrIA
w latach 60. lub 70. XX wieku obraz był 
prawdopodobnie własnością Michała 
Linka w Krakowie. w grudniu 1992 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Agra-
-Art w warszawie.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 6)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 4)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 4)

BIBLIOGrAFIA
Ballenstedt 1918, s. nlb. 5; Kat. Agra-
-Art 20.12.1992, nr kat. i il. 47; stępień 
2003, s. 179, il. 17 [dat. ok. 1890].

ArCHIwALIA
Archiwum Janusza Derwojeda, nie-
dat. notatka określająca właściciela 
obrazu.

I.316

I.317

I.318
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I.316 Powrót z polowania, po 1910

Ausfahrt zur Jagd; Hunting Driver 
olej, płótno, 60 × 100
sygn. l.d.: J. Brandt | z Warszawy 
miejsce przechowywania nieznane

I.316
HIsTOrIA
w nieustalonym czasie zapewne 
wystawiony na sprzedaż w galerii 
Kunst und Antiquitäten C. Bednarczyk 
w wiedniu. 

ArCHIwALIA 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst 
des 19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt 
Josef [wycinek z nieznanego katalogu 
(nr kat. i il. 19) z napisem na verso: 
„D. 3611”].

I.317
HIsTOrIA
w grudniu 2004 wystawiony na 
sprzedaż w Galerii Marii Ochalskiej 
w warszawie.

BIBLIOGrAFIA 
Kat. Gal. Ochalska 2.12.2004, 
nr kat. i il. 8.

I.317 Zbieranie rannych po bitwie, po 1910

olej, płótno, 26,5 × 44
sygn. l.d.: J. Brandt
własność prywatna

I.318 Potyczka z Tatarami, po 1910 

olej, płótno, 46,5 × 71
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.318
HIsTOrIA
w latach 60. lub 70. XX wieku obraz był 
prawdopodobnie własnością Michała 
Linka w Krakowie. w grudniu 1992 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Agra-
-Art w warszawie.

wYsTAwY
1917–1918 Poznań, Muzeum 
im. Mielżyńskich (nr kat. 6)
1918 Poznań, TPsP (nr kat. i il. 4)
1919 warszawa, sale redutowe Teatru 
wielkiego (nr kat. i il. 4)

BIBLIOGrAFIA
Ballenstedt 1918, s. nlb. 5; Kat. Agra-
-Art 20.12.1992, nr kat. i il. 47; stępień 
2003, s. 179, il. 17 [dat. ok. 1890].

ArCHIwALIA
Archiwum Janusza Derwojeda, nie-
dat. notatka określająca właściciela 
obrazu.

I.316

I.317

I.318
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I.319 Park w Orońsku, po 1910 

olej, tektura, 45 × 27
sygn. l.d.: J. Brandt | z Warszawy
Muzeum Lubelskie w Lublinie, nr inw. s/Mal/772/ML
Kupiony w 1967 od antykwariusza Zbigniewa suszczykiewicza z radomia

I.319
wYsTAwY
1985 radom, MO (nr kat. i il. 12, deska, 
wym. 41 × 62, dat. ok. 1890)
1977 Łęczna, Muzeum Lubelskiego 
Zagłębia węglowego (nr kat. 20)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 188, il. na s. 140, dat. ok. 1890).

I.320
HIsTOrIA
w 1911 kupiony z wystawy w TZsP 
przez lekarza, profesora Uniwersytetu 
warszawskiego Franciszka Giedroycia 
(1960–1944) z warszawy. według infor-
macji zawartej w liście Heleny Brandto-
wej do syna władysława nabyty w dniu 
otwarcia wystawy.

wYsTAwY
1911–1912 warszawa, TZsP  
(nr kat. 33 i il.)

BIBLIOGrAFIA
Piątkowski 1911a, s. 979; sprawozd. 
TZsP 1911, s. 31, 49; Świat 1911, nr 49, 
il. na s. 7, nr 51, s. 13; Tyg. Il. 1912, nr 1, 
il. na s. 6; wiercińska 1969, s. 33.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 57/38, 
rkps [list Heleny Brandt do władysława 
Pruszaka z 12.12.1911].

I.320     Tatarscy handlarze koni w drodze na jarmark, 
przed/lub 1911

Pochód tatarów; Przez stepy; Tatarzy jadący na targ koński; Tatarzy jadący 
z końmi na targ
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.321 Bitwa ze Szwedami, 1912

Bataille avec les suédois 1655; Bitwa; Bitwa pod warką; Ein Gefecht; 
szwedzi w Polsce 
olej, płótno, 120 × 200
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1912 
miejsce przechowywania nieznane

Po śmierci artysty rodzina stanęła przed zadaniem zlikwidowania jego mona-
chijskiej pracowni. Helena Brandt zwróciła się wtedy do znanego antykwariusza 
Maxa Heinemanna z ofertą sprzedaży obrazu dużego formatu o tematyce batali-
stycznej. Jednak napotkał on na trudności ze znalezieniem nabywcy ze względu 
na ciemny koloryt dzieła i zbyt wysoką cenę. Jednocześnie, kierowany długą 
znajomością z Brandtem i szacunkiem dla jego twórczości, zaproponował, że 
sam zakupi dzieło, pod warunkiem obniżenia żądanej kwoty. Andrzej Daszew-
ski, wnuk artysty, podaje inną wersję wydarzeń. Według jego relacji: „Obraz ten 
był zadatkowany przez Heinemanna Kunsthandlera z Ameryki [sic]. Po wojnie 
dopłacił brakującą sumę i zabrał obraz. Rodzinie nie udało się oddać zadatku 
i sprowadzić obrazu, jak inne, do kraju”. Jednak zapewne zawodzi go pamięć, 
ponieważ Krystyna Tyszkiewiczowa, córka artysty, która likwidowała pracownię 
ojca w Monachium, w liście do matki z 17 grudnia 1920 wspomina, że „Bitwa od 
Heinemanna też jedzie, cała galerya [...]”.

K.Z.-P.

I.321
HIsTOrIA
w 1913 na wystawie w Glaspalast w Mo-
nachium przeznaczony na sprzedaż. Po 
śmierci malarza pozostał w jego pra-
cowni w Monachium. Helena Brandtowa 
powierzyła go do sprzedaży Maxowi 
Heinemannowi w Monachium. Jednak 
transakcji nie sfinalizowano i wraz 
z wszystkimi przedmiotami z pracowni 
obraz został przywieziony do kraju 
w 1920. Zapewne bezpośrednio z rąk 
rodziny nabył go warszawski antykwa-
riusz Abe Gutnajer, który wielokrotnie 
wystawiał obraz na sprzedaż warsza-
wie, Łodzi i Katowicach w latach 1924, 
1926, 1927 i 1930.

wYsTAwY 
1912–1913 warszawa, TZsP  
(nr kat. 27 i il.)
1913 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 449)
1926 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. 5, nr kat. 27)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 23)
1927 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 15 
i il. nlb.)
1937 Łódź, salon Gutnajera (nr kat. 135)
1937 Katowice, Śląskie Towarzystwo 
wystaw Propagandy Gospodarczej 
(s. 8, nr kat. 41) 

BIBLIOGrAFIA 
Piątkowski 1912, s. 1085; sprawozd. 
TZsP 1912, s. 33; Świat 1912, s. 4; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 12 
[jako Napad Tatarów na dwór]; Tyg. Il. 
1916, nr 50, il. na s. 596; Kat. Gutnajer 
1924, s. nlb., nr kat. 55, 1924a, s. nlb., 
nr kat. 34, 1926, s. nlb., nr kat. 34, 1930, 
s. nlb., nr kat. 77; sprawozd. TZsP 1926, 
1927, s. nlb. 36; sztuki Piękne 1931, nr 1, 
s. 21; wiercińska 1969, s. 33; Daszewski 
1985, s. 70; Palacz 1997, s. 87.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, list Maxa Heine-
manna do Heleny Brandt z 5.08.1916, 
rkps. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 
240/28, rkps [list Krystyny Tyszkiewicz 
do Heleny Brandt z 17.12.1920]. MNw, 
DDw, neg. nr 4932, 100154 [fot. obra-
zu przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39645 
MNw, DI 83775 MNw, DI 95813/14 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.319

I.320

I.321
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I.319 Park w Orońsku, po 1910 

olej, tektura, 45 × 27
sygn. l.d.: J. Brandt | z Warszawy
Muzeum Lubelskie w Lublinie, nr inw. s/Mal/772/ML
Kupiony w 1967 od antykwariusza Zbigniewa suszczykiewicza z radomia

I.319
wYsTAwY
1985 radom, MO (nr kat. i il. 12, deska, 
wym. 41 × 62, dat. ok. 1890)
1977 Łęczna, Muzeum Lubelskiego 
Zagłębia węglowego (nr kat. 20)
2015 Orońsko, Centrum rzeźby Polskiej 
(s. 188, il. na s. 140, dat. ok. 1890).

I.320
HIsTOrIA
w 1911 kupiony z wystawy w TZsP 
przez lekarza, profesora Uniwersytetu 
warszawskiego Franciszka Giedroycia 
(1960–1944) z warszawy. według infor-
macji zawartej w liście Heleny Brandto-
wej do syna władysława nabyty w dniu 
otwarcia wystawy.

wYsTAwY
1911–1912 warszawa, TZsP  
(nr kat. 33 i il.)

BIBLIOGrAFIA
Piątkowski 1911a, s. 979; sprawozd. 
TZsP 1911, s. 31, 49; Świat 1911, nr 49, 
il. na s. 7, nr 51, s. 13; Tyg. Il. 1912, nr 1, 
il. na s. 6; wiercińska 1969, s. 33.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 57/38, 
rkps [list Heleny Brandt do władysława 
Pruszaka z 12.12.1911].

I.320     Tatarscy handlarze koni w drodze na jarmark, 
przed/lub 1911

Pochód tatarów; Przez stepy; Tatarzy jadący na targ koński; Tatarzy jadący 
z końmi na targ
olej
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
miejsce przechowywania nieznane

I.321 Bitwa ze Szwedami, 1912

Bataille avec les suédois 1655; Bitwa; Bitwa pod warką; Ein Gefecht; 
szwedzi w Polsce 
olej, płótno, 120 × 200
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1912 
miejsce przechowywania nieznane

Po śmierci artysty rodzina stanęła przed zadaniem zlikwidowania jego mona-
chijskiej pracowni. Helena Brandt zwróciła się wtedy do znanego antykwariusza 
Maxa Heinemanna z ofertą sprzedaży obrazu dużego formatu o tematyce batali-
stycznej. Jednak napotkał on na trudności ze znalezieniem nabywcy ze względu 
na ciemny koloryt dzieła i zbyt wysoką cenę. Jednocześnie, kierowany długą 
znajomością z Brandtem i szacunkiem dla jego twórczości, zaproponował, że 
sam zakupi dzieło, pod warunkiem obniżenia żądanej kwoty. Andrzej Daszew-
ski, wnuk artysty, podaje inną wersję wydarzeń. Według jego relacji: „Obraz ten 
był zadatkowany przez Heinemanna Kunsthandlera z Ameryki [sic]. Po wojnie 
dopłacił brakującą sumę i zabrał obraz. Rodzinie nie udało się oddać zadatku 
i sprowadzić obrazu, jak inne, do kraju”. Jednak zapewne zawodzi go pamięć, 
ponieważ Krystyna Tyszkiewiczowa, córka artysty, która likwidowała pracownię 
ojca w Monachium, w liście do matki z 17 grudnia 1920 wspomina, że „Bitwa od 
Heinemanna też jedzie, cała galerya [...]”.

K.Z.-P.

I.321
HIsTOrIA
w 1913 na wystawie w Glaspalast w Mo-
nachium przeznaczony na sprzedaż. Po 
śmierci malarza pozostał w jego pra-
cowni w Monachium. Helena Brandtowa 
powierzyła go do sprzedaży Maxowi 
Heinemannowi w Monachium. Jednak 
transakcji nie sfinalizowano i wraz 
z wszystkimi przedmiotami z pracowni 
obraz został przywieziony do kraju 
w 1920. Zapewne bezpośrednio z rąk 
rodziny nabył go warszawski antykwa-
riusz Abe Gutnajer, który wielokrotnie 
wystawiał obraz na sprzedaż warsza-
wie, Łodzi i Katowicach w latach 1924, 
1926, 1927 i 1930.

wYsTAwY 
1912–1913 warszawa, TZsP  
(nr kat. 27 i il.)
1913 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 449)
1926 Łódź, Miejska Galeria sztuki  
(s. 5, nr kat. 27)
1926 warszawa, TZsP (s. 17, nr kat. 23)
1927 warszawa, TZsP (s. 16, nr kat. 15 
i il. nlb.)
1937 Łódź, salon Gutnajera (nr kat. 135)
1937 Katowice, Śląskie Towarzystwo 
wystaw Propagandy Gospodarczej 
(s. 8, nr kat. 41) 

BIBLIOGrAFIA 
Piątkowski 1912, s. 1085; sprawozd. 
TZsP 1912, s. 33; Świat 1912, s. 4; 
skorobohata-stankiewicz 1914, s. 12 
[jako Napad Tatarów na dwór]; Tyg. Il. 
1916, nr 50, il. na s. 596; Kat. Gutnajer 
1924, s. nlb., nr kat. 55, 1924a, s. nlb., 
nr kat. 34, 1926, s. nlb., nr kat. 34, 1930, 
s. nlb., nr kat. 77; sprawozd. TZsP 1926, 
1927, s. nlb. 36; sztuki Piękne 1931, nr 1, 
s. 21; wiercińska 1969, s. 33; Daszewski 
1985, s. 70; Palacz 1997, s. 87.

ArCHIwALIA 
Archiwum rodziny Pruszaków, zbiory 
Macieja stachury, list Maxa Heine-
manna do Heleny Brandt z 5.08.1916, 
rkps. MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 
240/28, rkps [list Krystyny Tyszkiewicz 
do Heleny Brandt z 17.12.1920]. MNw, 
DDw, neg. nr 4932, 100154 [fot. obra-
zu przed 1939]; ZIiF, nr inw. DI 39645 
MNw, DI 83775 MNw, DI 95813/14 MNw 
[fot. obrazu]. 

I.319

I.320

I.321
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I.322 Przed burzą, ok. 1912

Dem sturm entkommen; Po polowaniu; Przed deszczem; Ucieczka przed 
burzą; Vor dem regen
olej, płótno, 76,5 × 112
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.322
HIsTOrIA 
Podczas wystawy w TZsP na przeło-
mie 1913 i 1914 kupiony przez doktora 
Gaszyńskiego (nieznanego z imienia). 
Być może był prezentowany na wy-
stawie w TZsP w 1926 (reprodukcja 
obrazu zamieszczona przy recenzji 
wacława Husarskiego w „Tygodniku 
Ilustrowanym”). Przed 1993 prawdopo-
dobnie w ofercie handlowej sotheby’s 
w Londynie, następnie w kolekcji pry-
watnej w Norymberdze.

wYsTAwY 
1913 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 450)
1913–1914 warszawa, TZsP  
(nr kat. 33, il.)
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 3; album s. 7, 
nr kat. i il. 33)
1926 warszawa, TZsP (poza kat.?)

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1913, s. 16; skorobohata-
-stankiewicz 1914, s. 12; Husarski 1926, 
il. na s. 511; wiercińska 1969, s. 33; 
Bühler 1993, s. 159, il. 105; Bühler 1998, 
s. 152, il. 105; Micke-Broniarek 2015, 
s. 11.

I.323 Polowanie z chartami, przed 1913

Hundetreiber; Naganka; Nagonka; Polowanie na dzika; Polowanie na dzika / 
Polowanie z psami
olej, płótno, 62 × 101
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr 117
Dar Izy Marii de Landsberger przekazany w 1983 jako „Maurycy Poznański 
in memoriam”.

I.323
HIsTOrIA
w 1913 podczas wystawy w Mona-
chium, zapewne również w stuttgarcie, 
prezentowany jako dzieło oferowane 
do sprzedaży. w 1916 należał do sary 
(1872–1938) i Maurycego Poznańskich 
(1868–1937) w Łodzi. Prawdopodobnie 
został odziedziczony przez sarę Po-
znańską po śmierci matki, Teresy sil-
berstein (1842–1914). Następnie znalazł 
się w zespole kilkunastu dzieł, który na 
mocy testamentu ich córki, mieszkają-
cej w Genewie Izy Marii de Landsberger 
(1901–1978), został ofiarowany Muzeum 
Polskiemu w rapperswilu. 

wYsTAwY
1913 Monachium, Glaspalast  
(s. 24, nr kat. 451, il. na s. 143)
1913 stuttgart, Königliche 
Kunstgebäude schlossplatz 
(nr kat. 143, il.)
1916 Łódź, Fabryka Heinzla  
(s. 11, nr kat. 140)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie  
(154, 155, 181, nr kat. 2, il. na s. 163)
2015–2016 Muzeum Miasta Łodzi, 
Muzeum Miasta Pabianic (s. 159, 
nr kat. 5, il. na s. 119)

BIBLIOGrAFIA
Chwalewik 1926, s. 442 [wymieniony 
dwukrotnie jako Polowanie na dzika 
i Naganka]; strzałkowski 1991, s. 34; 
Badach, Piotrowska 2008, s. 74; Tom-
czak 2010, s. 110 [dat. ok. 1900]; Kac-
przak 2012a, s. 171, poz. 5, il. na s. 165 
[jako Polowanie na dzika / Polowanie 
z psami], s. 171, poz. 6 [jako Naganka]; 
Kacprzak 2015, s. 292, poz. 33 [jako 
Polowanie na dzika / Polowanie z psa
mi], poz. 34 [jako Naganka]; Kacprzak 
2015a, s. 77, 89, 101 [jako Nagonka].

ArCHIwALIA 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst des 
19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt Josef 
[reprodukcja obrazu z kat. wystawy 
w stuttgarcie].

I.322 I.323
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I.322 Przed burzą, ok. 1912

Dem sturm entkommen; Po polowaniu; Przed deszczem; Ucieczka przed 
burzą; Vor dem regen
olej, płótno, 76,5 × 112
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
własność prywatna

I.322
HIsTOrIA 
Podczas wystawy w TZsP na przeło-
mie 1913 i 1914 kupiony przez doktora 
Gaszyńskiego (nieznanego z imienia). 
Być może był prezentowany na wy-
stawie w TZsP w 1926 (reprodukcja 
obrazu zamieszczona przy recenzji 
wacława Husarskiego w „Tygodniku 
Ilustrowanym”). Przed 1993 prawdopo-
dobnie w ofercie handlowej sotheby’s 
w Londynie, następnie w kolekcji pry-
watnej w Norymberdze.

wYsTAwY 
1913 Monachium, Glaspalast  
(s. 25, nr kat. 450)
1913–1914 warszawa, TZsP  
(nr kat. 33, il.)
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 3; album s. 7, 
nr kat. i il. 33)
1926 warszawa, TZsP (poza kat.?)

BIBLIOGrAFIA 
Świat 1913, s. 16; skorobohata-
-stankiewicz 1914, s. 12; Husarski 1926, 
il. na s. 511; wiercińska 1969, s. 33; 
Bühler 1993, s. 159, il. 105; Bühler 1998, 
s. 152, il. 105; Micke-Broniarek 2015, 
s. 11.

I.323 Polowanie z chartami, przed 1913

Hundetreiber; Naganka; Nagonka; Polowanie na dzika; Polowanie na dzika / 
Polowanie z psami
olej, płótno, 62 × 101
sygn. l.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Muzeum Polskie w rapperswilu, nr inw. MPr 117
Dar Izy Marii de Landsberger przekazany w 1983 jako „Maurycy Poznański 
in memoriam”.

I.323
HIsTOrIA
w 1913 podczas wystawy w Mona-
chium, zapewne również w stuttgarcie, 
prezentowany jako dzieło oferowane 
do sprzedaży. w 1916 należał do sary 
(1872–1938) i Maurycego Poznańskich 
(1868–1937) w Łodzi. Prawdopodobnie 
został odziedziczony przez sarę Po-
znańską po śmierci matki, Teresy sil-
berstein (1842–1914). Następnie znalazł 
się w zespole kilkunastu dzieł, który na 
mocy testamentu ich córki, mieszkają-
cej w Genewie Izy Marii de Landsberger 
(1901–1978), został ofiarowany Muzeum 
Polskiemu w rapperswilu. 

wYsTAwY
1913 Monachium, Glaspalast  
(s. 24, nr kat. 451, il. na s. 143)
1913 stuttgart, Königliche 
Kunstgebäude schlossplatz 
(nr kat. 143, il.)
1916 Łódź, Fabryka Heinzla  
(s. 11, nr kat. 140)
1999 rapperswil, Muzeum Polskie  
(154, 155, 181, nr kat. 2, il. na s. 163)
2015–2016 Muzeum Miasta Łodzi, 
Muzeum Miasta Pabianic (s. 159, 
nr kat. 5, il. na s. 119)

BIBLIOGrAFIA
Chwalewik 1926, s. 442 [wymieniony 
dwukrotnie jako Polowanie na dzika 
i Naganka]; strzałkowski 1991, s. 34; 
Badach, Piotrowska 2008, s. 74; Tom-
czak 2010, s. 110 [dat. ok. 1900]; Kac-
przak 2012a, s. 171, poz. 5, il. na s. 165 
[jako Polowanie na dzika / Polowanie 
z psami], s. 171, poz. 6 [jako Naganka]; 
Kacprzak 2015, s. 292, poz. 33 [jako 
Polowanie na dzika / Polowanie z psa
mi], poz. 34 [jako Naganka]; Kacprzak 
2015a, s. 77, 89, 101 [jako Nagonka].

ArCHIwALIA 
sMB-ZA, Dokumentation zur Kunst des 
19. bis 21. Jahrhunderts: Brandt Josef 
[reprodukcja obrazu z kat. wystawy 
w stuttgarcie].

I.322 I.323
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I.324 Powrót z wyprawy, 1913

Pochód; Zdobycie chorągwi 
olej, płótno, 80 × 124 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1913 
własność prywatna

I.324
HIsTOrIA
w 1928 kupiony od Bernarda Gut-
najera przez generała Jana Hempla 
(1879–1932) z warszawy. w grudniu 
1929 w imieniu właściciela oferowany 
do zakupu w MNw przez polityka 
i dyplomatę Franciszka Pułaskiego. 
Zapewne jeszcze w latach 30. pozo-
stawał w rękach żony generała Marii 
z Łozińskich 1º v. Łozińskiej. w lipcu 
1944 był własnością Jerzego Hraško 
z firmy Dom Handlowy w warszawie. 
według informacji pochodzących od 
obecnego właściciela w 1948 podaro-
wany walerii Ablewskiej (1914–1986) 
przez jej ojca, z okazji ślubu z aktorem 
Kazimierzem rudzkim (1911–1976). 
Po ich bezpotomnej śmierci należał do 
Karola Lewińskiego. w latach 90. wy-
stawiony na sprzedaż w Panorama Art 
Gallery w warszawie. 

wYsTAwY
1913 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
Lubierzyński 1913, il. na s. 455; Ziar-
no 1913, s. 233 i il.; wiercińska 1969, 
s. 33; Łozińska-Hempel 1986, il. 16; 
Kat. Panorama Art Gallery 7.12.1997, 
nr kat. i il. 29.

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
450 b, t. 2, rkps, s. 412–413 [oferta 
sprzedaży obrazu]; DDw, neg. nr 1640 
[fot. obrazu przed 1939]; Zbiory sztuki 
Polskiej do 1914, karta naukowa opra-
cowana przez Bohdana Marconiego, 
11.07.1944, rkps. fot.

I.325 Walka o chorągiew, ok. 1913

olej, płótno, 45 × 70
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Mo[nachium].
miejsce przechowywania nieznane

I.326 Walka o chorągiew, ok. 1913

Potyczka; Potyczka z Tatarami; walka o chorągiew
olej, płótno, 45,5 × 70,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna

Jest to kolejna redakcja popularnego w malarstwie Brandta, osadzonego w XVII-
-wiecznych realiach motywu potyczki kilku żołnierzy, której celem jest zdobycie 
sztandaru. Dwaj Kozacy atakują rohatynami Tatara broniącego się szablą i osła-
niającego kałkanem. Inna wersja tej kompozycji została wzbogacona o widoczną 
w głębi po prawej postać żołnierza, spieszącego w sukurs chorążemu. 

E.M.-B.

I.325
HIsTOrIA
w 1916 wystawiony na sprzedaż w sa-
lonie sztuki Abe Gutnajera. w 1919 
należał do J. Efrusiego. w marcu 1944 
przedłożony do ekspertyzy Jerzemu 
sienkiewiczowi. 

wYsTAwY
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 34; album s. 7, 
nr kat. 34)

BIBLIOGrAFIA
Świat, 1916, nr 25, il. na s. 7.

ArCHIwALIA
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[notatka na temat obrazu, rkps, eks-
pertyza z 16 lub 19.03.1944, mps]. 

I.326
HIsTOrIA 
w 1926 i przed 1939 własność H. Ko-
nowej. Prawdopodobnie w latach 90. 
znajdował się w ofercie handlowej 
galerii Kunst und Antiquitäten C. Bed-
narczyk w wiedniu. w październiku 
2004 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 39, 
il. na s. 30) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Bühler 1993, s. 158, il. 106; Bühler 1998, 
s. 152, il. 106; Kat. rempex 20.10.2004, 
nr kat. i il. 274.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 40, 
Dspl. 42 [fot. obrazu, ze zbiorów ar-
tysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39585 
MNw, DI 95813/23 MNw [fot. obrazu 
opisanego jako własność H. Konowej, 
ok. 1926].

I.324

I.325

I.326
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I.324 Powrót z wyprawy, 1913

Pochód; Zdobycie chorągwi 
olej, płótno, 80 × 124 
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 1913 
własność prywatna

I.324
HIsTOrIA
w 1928 kupiony od Bernarda Gut-
najera przez generała Jana Hempla 
(1879–1932) z warszawy. w grudniu 
1929 w imieniu właściciela oferowany 
do zakupu w MNw przez polityka 
i dyplomatę Franciszka Pułaskiego. 
Zapewne jeszcze w latach 30. pozo-
stawał w rękach żony generała Marii 
z Łozińskich 1º v. Łozińskiej. w lipcu 
1944 był własnością Jerzego Hraško 
z firmy Dom Handlowy w warszawie. 
według informacji pochodzących od 
obecnego właściciela w 1948 podaro-
wany walerii Ablewskiej (1914–1986) 
przez jej ojca, z okazji ślubu z aktorem 
Kazimierzem rudzkim (1911–1976). 
Po ich bezpotomnej śmierci należał do 
Karola Lewińskiego. w latach 90. wy-
stawiony na sprzedaż w Panorama Art 
Gallery w warszawie. 

wYsTAwY
1913 warszawa, TZsP 

BIBLIOGrAFIA 
Lubierzyński 1913, il. na s. 455; Ziar-
no 1913, s. 233 i il.; wiercińska 1969, 
s. 33; Łozińska-Hempel 1986, il. 16; 
Kat. Panorama Art Gallery 7.12.1997, 
nr kat. i il. 29.

ArCHIwALIA 
MNw, Archiwum, Akta MNw, sygn. 
450 b, t. 2, rkps, s. 412–413 [oferta 
sprzedaży obrazu]; DDw, neg. nr 1640 
[fot. obrazu przed 1939]; Zbiory sztuki 
Polskiej do 1914, karta naukowa opra-
cowana przez Bohdana Marconiego, 
11.07.1944, rkps. fot.

I.325 Walka o chorągiew, ok. 1913

olej, płótno, 45 × 70
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Mo[nachium].
miejsce przechowywania nieznane

I.326 Walka o chorągiew, ok. 1913

Potyczka; Potyczka z Tatarami; walka o chorągiew
olej, płótno, 45,5 × 70,5
sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachjum
własność prywatna

Jest to kolejna redakcja popularnego w malarstwie Brandta, osadzonego w XVII-
-wiecznych realiach motywu potyczki kilku żołnierzy, której celem jest zdobycie 
sztandaru. Dwaj Kozacy atakują rohatynami Tatara broniącego się szablą i osła-
niającego kałkanem. Inna wersja tej kompozycji została wzbogacona o widoczną 
w głębi po prawej postać żołnierza, spieszącego w sukurs chorążemu. 

E.M.-B.

I.325
HIsTOrIA
w 1916 wystawiony na sprzedaż w sa-
lonie sztuki Abe Gutnajera. w 1919 
należał do J. Efrusiego. w marcu 1944 
przedłożony do ekspertyzy Jerzemu 
sienkiewiczowi. 

wYsTAwY
1919 warszawa, Pałac w Łazienkach 
(kat. s. 5, nr kat. 34; album s. 7, 
nr kat. 34)

BIBLIOGrAFIA
Świat, 1916, nr 25, il. na s. 7.

ArCHIwALIA
Is PAN, Zb. specjalne, Archiwum 
Jerzego Sienkiewicza, sygn. 1723/2 
[notatka na temat obrazu, rkps, eks-
pertyza z 16 lub 19.03.1944, mps]. 

I.326
HIsTOrIA 
w 1926 i przed 1939 własność H. Ko-
nowej. Prawdopodobnie w latach 90. 
znajdował się w ofercie handlowej 
galerii Kunst und Antiquitäten C. Bed-
narczyk w wiedniu. w październiku 
2004 wystawiony na sprzedaż w Domu 
Aukcyjnym rempex w warszawie.

wYsTAwY
1926 warszawa, TZsP (s. 18, nr kat. 39, 
il. na s. 30) 

BIBLIOGrAFIA 
sprawozd. TZsP 1926, s. nlb. 36; 
Bühler 1993, s. 158, il. 106; Bühler 1998, 
s. 152, il. 106; Kat. rempex 20.10.2004, 
nr kat. i il. 274.

ArCHIwALIA 
MJM, Dział sztuki, nr inw. Dspl. 40, 
Dspl. 42 [fot. obrazu, ze zbiorów ar-
tysty]. MNw, ZIiF, nr inw. DI 39585 
MNw, DI 95813/23 MNw [fot. obrazu 
opisanego jako własność H. Konowej, 
ok. 1926].
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